


 ۳ تبوج نیم و هد

 ۶ رد دباخ و هدرق منعسق رت زا و
 تک رغ اثیس

 لفاحم رد ید سبزو» «؟ هوب یئدم

 شرو رج وز یادصو هشت رهاط لابی
 روهکشیا ات هنهینشیمن وبا زا مو رم از ۳ ِ

ِ 2 
 هتشاو رم هدر زاد یا 24

 اجزا ید سرود یحوز تسطش , هش
 2 را ِ
 شبچ ناتسب ردیاءدغیو 4 هبد رک ۶و رش

 و نما 72
 هشاب ناطرستستکسیم 4 و هر ,سح

 هلصافالب یلو درک شحوتم تا۶ و ۰ ۳
 هتباسم .تسق رستم ناکش زب زا هضم اعس وب

 یا ءدغ هک دن داد ناتبمصا وا هب و .تق رک را رم ۱ ۳
 یو ویهب یل وصم تاججل اسم اب و

 ارتآ ید سیدود اما درک هسهاوخ اهبب
 و

 یاب زا لس ید وبه

 باک زا لا رد و رهام نا رتخد زا مشمکن

 لال-جا لورن ویدوتسا هب هتشابیم یو
 هلصوح یتح مقاوم رثکا رو و" هتکسیم ۳۹
 و "درادن دیاب مص ویدوتسا هب هک ۳ 5 تو

 شیکش هک تسا هدروخ وجبآ یاءژادناب . ۶
 ؛ تسا هد فرزب كلچ كی هئام 1
 هک درک زاوظا یرگب» رفاسم اما 2

 هد ریزب رس یلیخ یک اب نیلف لورا نیا ذات
 لفناغ بشم رد یزلب زا مه یا ةوو ه2+

 لاسناباپ رو تسا روبچم اریز هدرگین ۶

 ملیف دو یزاب لوئعم هکیش ومژا + ارد 5۰ زی ریژ» و ردتتم دو وب اه رد + هتس ۳۳
 ام

 رتشگنا همدیورگ ؛ سوی رتییو تشک رس 14
 هک تسا هدرک تسد رو یتشر» س ۳ ۳ 8

 نیا م ءوالعتسا 4۱> لوپ» نآ صحاص

 ادب یلک تا ریش یو داش و یالخا رو
 یاهسوب هک دنکیم فا رتعا و تسا هدش

 تسا مهم هد وب ز وا زر
 یسک هچ« ,هشن مولعم نوک ات یل و ۳ ۰ ۳۹

 هاکاچ بتچ - هابآءاه : هرادا لسم | د» ناوتیک الف * تسیزار پا من راد هر ناگ دنس و یا روش راف ریز هدیتع اهیلیخ ! تسا هدرک ۱ راک نب
 2 بوکشا هم هقعس رز ومسم

 ٩۳۳۷ سهم ٩ شاپ . مود « راس
 هبخراپچ یاهزور رابکب هتفه ود ره
 ۱ لاپ دو و , هن ابلاس5ا رتشا - دوش یم رششنم

 هرک رن راهظا ن ۳ ۲
 ! یحود ت
 و بوم را وخ هزار ید رس 2

 یحوز تسکش هكب زاهد یل زاتب هوهشم 0 ِ

 ۲ هحفص

 هتاخ راک ابازشداو زر

 یاوملرف رو رد

۰۰ 

 اکب رما تل ودب تاسیلام رالو ب۰ « رم « ء
 هک یااهنز حرخ نبا رب ءوالع و ههدب
 یو هدهمب تسا هداد یالْع نونک ات
 ۱ دشاب یم

 وو ویلاه گرزب هثبب رنه سی وبد تب
 مزیاج تفابزدب فوم راب ود نوتک ات هک
 هاعرک هابنسی تسا هدیدرک زاکسا
 دیدج ملیق رد یاب یارب اد سک وغ
 وورک در ربوک ی راک اب « تازیا هکلم
 جالخ هو وبلاع ژا یمولممان تدم یارب
 سیوب»تب ف رطا هاهنشب نیادد تلع هش
 ی هوب رضاح سک و غ هناخ راک هک وب نا
 رد هژاد رب یوب رالد 9۰۰۰ ۰ زا
 ۷9۰2۶۰ ۰ یاضاف سود تب هک روص

 نیا سک و ف _هااخراک لرد هرکی رمالد
 مدرم و هدش ربیرگب» سبوب»تب هک ه وب
 نکن لابقتسایویاهلیف زا قباس هلنام
 ثب هک تسئیا هبضق تقیقح اما
 لو یتفگسه زادقم «ءزانس» ملبق زدی ژاب
 هب یجاثحا رکبد» نونکا و هدروآ تسدب
 شو لوفشم نیا رب هوالع درادن نآ
 هشاسپم هوغ لاح حرش
 ۱,۰ قشع یدزا

 ۱۹۳۷ لاس رد هک ملطم مافم كب
 و ربویوا نزول ماودزا ههاع رب
 سس هک تشاد راهظا تسا هدوب یل ناب وب و

 نابوبو و سن روا نشع لاس هدرتاع زا
 زا هک تسئدم و هدیا رک یو رسب
 هک تسب مولعم زونه لو دنامدش ادچ
 هی یا رب ی ناب وب و و رب ول وا ست ول اپ آ
 ٩ ,, هنای دنامدع ادچ رکیهکب زا

 ۲ هدابش



 دات دماوخهااق شین اند دد کز هک نابلین

 مع تو
 2 توس
 یر

 .ترطو یتهر ینحربح



 یلیعامسا مظاک
 یاهصالخ رطسدتج یطلق ءرایشرد

 حیضوت دیدج یاه كیتکت را و لکتزا
 ات حیرشت وطسب هب تبیا ودش هداد
 مراد رب یم

 یلصاعوضوم دراو هکنيا زالبق اما
 یامکینکت ندمآ دوج وب تأع تسا رتهب موش
 مدرک رک ذتم ار دیدج

 ره هکصاخشا هدع ٩٩۷ لا-رد ۱

 داتشه هب دندب رغم طیلب اکیرمآ ردهتقه

 زا مک مک متد نیا و دیسریم رفن نویلیم
 ۱۹۰۲ لاسدد هکتیاات دش هتساک شرادقم

 درک ادیب لیلقت رفت نویلیم ءاجنپ هب ۱
 تفگنهررشنیاتلع اهیتاهک یاسر

 دنتسن ادیم امنیس اب نویزب وهلئت تباقد اد أ

 هرا» ود هکتیا یارب لصا نییهیود و ۱

 دن زاس دنمقالع امنیس یاهملیف هب اد مورع ِ

 هک دندشلکشمو یتالوط هزرایمکی هرفو

 .تسا یدعب هس ملف عارتخا نآ هجیتت

 دمب ود طقن نایچاشامت یلییاهملیت رد
 اد. ضرع و لوط ینعی ؛یلصا دعب هس زا

 اد (قع) موسدس دنتناوتیمت و دندیدیم

 هکد ش رک ذتمدیاب) دنیابت ساسح
 مداپچ دمبناونمی ار« نامزدارخا
 رفنکی یداع لاحرد .(دن | هتخانش

 هتشادن یبیعشنامشچ هک ملاس مد7

 ءابش|هک دنک ساسحادت|وتیم دشاب

 رگیدکی هب تبتیاهلصاق هچ رد
 یود رد هک لاح ۰ دن رادرا رق
 راکتیا] « اتیس حطسم| یاههدرپ
 ًاپمدآ وعایشا یچاشامت ود رادت ناکما

 .دنیب یمیوتسم حطس كي یور ار
 یدسب همای هتسج رب ملف تیماخ

 یعیبطساسحا نامه هک تسا نیا

 یچاشاب7 یارب اس نلاس رد اد

 هفظونیانونک اتیحلاو دنک داجیا

 تسا هداد ماجنا یبوخب اردوخ

 داداو اد یچاشامت < هتسچرپ >ملت

 اداهژات وسرپ و ءایش!نس هلصاف هک دنکبم

 ودپ راکنیا و دیامتكرد دح)ونسكي یور

 دریکیم ماجتا قیرط

 ینعتمو شیرع یاهدرپ هکنیا لدا
 دننکیمتسرد اما رهنسو پوکس اتیسلثم

 ۱۸۰ یلوب-منأسنا مشچدید هیاوز نوچو
 یاهلفرددیدهب واز هکتلاح)تسا هچرد

 یسوغب ( تست رتشی هجرد ۳۰ یلوسم

 یزوطمعو) اب ین رط یاهدیدزادن اوت یم

 اد هنحص و هدرک هدافتسا ۷زوزوو

 4۰ هک هچرد ۱۵۰ دودح رد یا»بواژ اب
 . دنیب هب  تسا رتیک یلومعمدحزا هجرد
 رتناسآ الاب عوضوم مهف هکنيا یارب
 ی-ف رط یاه دید هک منکبم ءوالع دوش

 تسردهکبیقوم صغش هک هچن"آ زا تست رابع
 زا « دنکیم هاگثاد دوخ لباقم هطقن

 تهج نیهب « دنیبهب شتامشچ یاهولپب
 هریخیا هطقت « الثم ام هک یماکنه تسا
 یبلاج هتداح اب یتیش هجنانچ « مياهدش

 هجوتهصافالب؛ دوش درا و ؛ دید نادیم رد

 شتلعو ددرگیم بلج هثداح ای زیچ نآبام

 یداع لاح رد ام دید نادیم هک تشا

 . تسا لماک هریادبن كي

 یاربار < هتجربو ملیف هکنيا مود
 هیواز هک دننکیم هیهت یلوم یاه هدرپ

 نیادد هک یلصا. تسا هجردیس نامه نآ

 هک تسنیا دوشیم هدافتسا نآ زا متسیس

 هنحصاب یثیش كي زا ام نامشچزا كيره
 باصعا هایسوب و هدرک طیضیرب وصت؛دحا و

 - دننکیم لقتنم زفمهب یرصب

 « یدعب هس »هی رط اب یداد ربملیق زرط
 ربوصت ودنیا تشاد رظن رددیاب هتبلا

 فالتخا یمک رگیدکی اب هیواز تیح زا
 باصعا هلسوب ریوصت ود هکیتقو: دن راد

 هدشراک لوئشم اروف زنم« دیسرزفمهب مشچ
 و دنکیم قیطشم رکیدکییوداد ودنآ و

 رد (قمع ینعی) موس دعب ساحا هجیتنرد

 دمهفب دنا وتیم صخش و دیایم دیدبناسنا
 زیم زا یسلدنص : هنحص كي یود الثمهک

 هلصاف نيا دادقم هکنيا وگ « د.اد هلصاف

 .دشاب ول اعقد

 ؟)

 یورب و دنیب دود ودی راد ربملیف متسی-نیارد

 دون هی واز اب هنیئآ ودو دن زادرا رت رگیدکی

 سبس . تساهنیب دود یسدع ودنیب هجرد

 راکب عورش دحاو نآ رد نیبدودود نیا

 . یرب واصتملیف را ون كي یورمادک ره ودننکیم

 . یمک یرگید نآ هب تبسن هک دننکیم طبض
 . نیب هلصاف ژا تواقتنیا و دراد فالتخا

  بیع جیههک یلومعم ناسنا كي ناشچود
 ,دنکب زواجت« دشاب هتشادن صقن و

 ود زا دیاب ملیف نداد ناشن یارب

 رد مامت تقدابهک درک هدافتسا روتک ژورب

 اد ریواصت وهدرک راکب عورش دحاو نآ
 دیابدروم نیادد.دننک سکمنم هدرب یور

 کكيزا ملیف رداک ودرهودس رب لمک ادحب تقد

 . .دنوشب قبطنم رگیدکی یور + دحا و هنحص
 ماثب یصوصخم كنيع ملیفع وننی |یاشابتیا رب
 یکنیع دیت ودالوب كنیعتسا مزالدبت و دال وپ
 ب دال وب ین ایمیشقی ر طب نآ یاه هشیش هک تسا

 دن راد ارثیا تیصاخ و تردق یتعی ۰ دوش

 ۱دملیف ودرب واصتزا یکیطقن مادک رههک
  یرگید لباقم رد و هداد روبع دوخ زا

 1 . دنشاب قیاع

 رب واصت زا كي ره|لاحنبا رد

 ر-وصت) هشیش ود زا هناک ادج
 ِ ت ریوصت و تسا ر هششزا تسار

 هب و هدرک دوبع (پچ هثش زا 3

 . ناسنارد (قمع) موس دعب ساسحا

 رد راک لاکشا اما . دیآ دوجوب

 یاهآمر) سنهک تسشاااجشا
 یضعب یتحو دوشیم تحاران مشچ

 دشکیم درد مثچ هب راک تاق وا

 دروم رد هلئسم نيا هتیلا

 هزیدالوب الماک اهن[ یاههشیشهک تیاه

 نوبسا زی دالوپ لبع هچنانچ ودشاب هدشت
 اران هنوگچیه ؛ دریک تروص اقیقد

 عوت نیادد درک دهاوخن داجب |هدننیب رد
 اشولکشمرایب سیون ریز ایهلپ ود لبع
 و ملب هقلح ود نوچاربزتسالاحم

 :ددیاپ ملیف هلب وداپ سیوت ریز و دراد
 داچان ددرک قیطنم رکیدکی یود
 ما تروصب اد ملیف رگید یاهروتک
 مامتات . دنهدیم ناشت



 سس 84 ده

 ولیس»ب بلاج هبحاصم كي
 اس

 تن لایه تر ت
 یئایااتیا هداتس نیرت ابیذ «ول اگمانا

 هک تسشا شوزدآ ابن و تسا یفتتم اپملبث دد یزاب زا هکب) هشیب
 ۱ دن رادب تسود اد وا شیاه هچب

 هک دوبهدش میاش دوطنبا ابلاتبا رد

 دادادخ یلابیزكي زجب < وناگنمان اولیسد

 یناملک تسث رداق و ددادن یرگید ب

 دشأب هتشاد «بالیس و كب ذاشب ۳

 روطب ار دوخ مسا دنا وتیمن یتح دنک این

 1 تسا زالو رک وا اهنیا رب ه والعدب وگب لاک

 «لپ ود امنیس یاهملیف دد ادوا یاد و

 5 تساآ تپچ نمپب و ۱۱:۰... دننکم

 و دریم رم راطنا زا دود هتیمه و۱

 را زی ناساکع و یلامنیس ناداگت ربخ زا

 ۲! تسا

 متف رگ میمصت نیم لصا نیا یور
 « اناولیس» اب یاهبحاصم هدش یودن رپب

 هچاتتامیاش نیا هک مئادب وهدروآ لیس

 ۰ دراد تحص هژادن|

 زادمم و یکدنود هام راهچ زاسب

 و ددمتم یاه نفلتو اهفارکلتو اه همان

 و|متسن | وت رخ الاب (۱)یهاک ] داک تایلعع

 ۱۱ منک ریگلناغ ار

 هک یلویدوتسا هب دوز حبص زورکی

 ملیف دد یژاب لوفشم نآ رد «اناولیس»

 یبسأتم لحم ردو هتفر دوب « سسلواد

 ملیف نیا دد «اناولیس» «۱ متفرک مضرم

 تنانوی میدق یاه هناسنا زا یکی هک

 بول یو یکیدنکیم یزاب داشتم لرد
 رهوشب زجب هک <سیلوا» یانواب نز

 و درادن هقالع یرگید زیچب شاهناخ و

 هک یتسرب توهش نز «سریم » یرکید

 ابثآزاو دزاسیم دوخقشع ریس|اراهدررم
 گیم ماقتنا

 .ِ و وین

 هکییتوم راظتنا تعاس داهچ زادمب
 زا هنحص كسب رد یزاب زا «اناولیس»
 وا رب اد هاد دوب هدش غراف ملیف نیا

 مادنا میدق كبسب یدئلب ءایس سابل
 ءالک كیو دوب هتف رک ربرداد وا یابیذ
 مادبوا ۰ تشادرسب كندیئالط كچرک
 یاربیدارف هاد هک تسنادیم ودوب هداتفا

 یورب ادشگتتقناشچ تسین دوجوم دا
 ماکت ربخ نم تسناد هکنیه وتخود نم
 تالاوتسب ذش رضا و دز ینیریش دنخب
 تحاران ادواهکشیا یارب دهدبباوج ن
 روطنبا اد دوخ لاوئس نیلوا من
 : مدرک عورش

 !:دیایم ناتشوخ یزبشآ زا ايآ -
 ۱۱م رفنتم یلیخ 6 هل بت

 ه هحفص

 ؟دبورب اکی رمآ هب دیراد لیماب۲ -
 کی رمآ رد ءامکی ۱۹۵ ۲ لاسرد

 متف ریم دوویلاهب هک هاد نیبرد مدرب رسب
 مدرک ف قوت «سازکت» ددیهائوک تدم
 دوأب متناوتبت و دوب یبیجع یاج یلیخ

 یم یک هچ مریم رسباکیرمآ رد هک مک
 هک اتقیقح ؛دنک یکدنز اجنآ رد دناوت
 !تسا لمحت لباق ری

 !تسیچاکی رمآ دد اش تیقفومرس
 زا نم تیقنومرس منکیم رکف -

 اپهباکیرمآ هک دریگیم هبشچرس اجن7
 ۱ ۱ دنتسهیتسرب توهش ناعدرم

 رهژ|اد تعضو نوچ قوم با رد

 قارب ایآ مدرک لاوص مدید بصاذم تیح
 + تفردیهاوغ دوویلاهب یملین دد یزاپ

 مزادن لیم یتحنم اریز « زک یه
 هچ یلو مئک یژاب یلایلاتیا یاهملیف دد
 یاهلاسهد داد رارق كي نم درک ناوتیم
 ودره تسا رارتومداد «ملیف سک ول >اب
 لاس دد ملک تک رش ملیف كسب رد لاس
 دهاوخ نایاب نم داد دارق هک ۰
 درک مهاوعن یزاب اد یرگید ملیف دیسد
 اکی رمآ ردهک یماهالطب عانتعا زک رهنم
 شیلاس دنچرد مرادن_دننکمداهنشیپ نسب
 رد !رم «خلت جنرب > ملیت هکنآزا سپ
 دندش رضاحنایلاکی رمآ دندادناشن کی رمآ
 ماهس یتح ابملیف رد یزاب لباقم رد نیپ
 یلو دنهدپ مویئاد وا وتفن یاه ترش

 تاقوا نییرتشوخ اریز ! مدرکت لوبق
 رتخد ود دزندد هک تسیامز نم یکدنز
 .مرییمرسب «اکی ورود و «الئانا رو مکچوک

 زبل یدابع یکدنز رد «اناولیم» "
 هکبماگتها ریز تساداضتم پبتود یاداد
 مامتب ینذ دریگبم رارق نیدود لباتم رد
 هکتبهیلو تسابولد و زیگن |توهشینعم
 بجح زا یاءدربپ دسرب نایاب وا راک
 دناشویهادوا ینتشاد تسود هنایق ایحو

 < سسلوا و ملیف رد < اناولبیس»

 لپ اقملد هوشیم هیهت یسیلگنا نابزب هک
 نم و دنکیم یاب ار «سالک ودكرک >
 < | ولبس» ءراب ردا د شا هدیقعمتف رک میمصت
 تفگ نسب < سالک ودكرک > . مسرپب
 اداهدرم نی رتبوق هک تسئز «اناولبسو

 هی زا نانا و دنکم دوخ هاگن ریسا
 دنکیم نسحادوا یلابیز وندوبنژیتسرف
 ۱۱ دهدیم تسد ژا ار دوخ رابتخا و

 اد عوناگناناولبس» ابد یرآ ...
 توهضو ناتف ینز هک < سرو مانب
 وآ تقیقحرد یلو دسانشیم تسا ریگنا
 و دادهناخ ینز هک دشاببم «بولهب»

 زبج ددادن یئوژرآ و تشاب رپم یددام
 , دن ادب تسود اد وا شیاههچب هکنیا

 < وبعام» مانب شدیدج ملیف ددان اولیس
 رد دیاش هکدنکبم |رج|یدیدج یاهصتر
 هک یصتر ؛ دشاب ریظت یب دوخ مون
 ناش «هدربی»اد وا بسانتم ندب ماین
 بسک وا یاربب یئاهج یترهش و دهدیم
 . تب زا یترهش هچ نژ یارب و .. دنکبم
  سوه و ایز یدوجوسم ار وا هک رتالاب
 ی :.۰ دننادب زیگنا



 هدفه ملش

 ریبک یوزوراک
 تسا هدش هبهت ناهج هدنناوخ رنک یک هک باک یی ملف

 دوپ نطو رهچونم

 یهاگع ما ؛ لوصا یشهب یود « ک
 هد ۱

 ریهاشمیف دن زژا یملیف هیهت رکفب دوولاه

 نتخاس داکب تسدو دنفایم ناهج قباوبو

  خی زات رد رات7
 د وج و اب ی

 هوت نا دادم

 | مک دایب یئامنی

 دشابیم یصاخ تیمهای

 نیدب رخاوانیا هک یلاملیق نایمز
 < ریبک یورو راک و دیاپ ؛تساهدخ هیهت ژزرط

 بمایف هناخ راک رد هک ملف نیا .درب ما ار

2 ۱7 
 هدش هیپت ریام نیودلک ورتم یدادرب

 تیصوصخ و تسا۱۹۵۱لاس هب طوب رم
 ۳ ئ

 یفا رک وبب زا یلیخ سکعرب هک تشیانآمهم

 داچد« ی نیس میظع هاگتسدنیارد هک اه

 در دیم فی رحت تساهدرگف ریثت زاب نیا
 ۳ ِف 1

 یناک دنژ رد هک دشاب نیا نآ تلع دیاش

 تا وز و راک

 ۱ هثداحهن

 هتشاد ریثاتیقیسوم زیچ رهزا

 یناوج لماش رک یفزوراک >

 قشع هرخالاب و یاهزوریپ و اهتکش

 . تسوا كرمو

 هب ناگ دنناوخ رتشیب یتانشآ یارب

 وزو راک هک دوشیم هتفگ یو ین اک دن زو وز و راک

 یسک رتمک ودوب امرصع < رونتو نی رتک رزب
 خیدات رد اروا ماقم تسا هتتناوت لاحات

 سکع رب هتبلا «دیابن زارحا اربا وژاوآ

 یدواد یادص دوشیم روصت هک هجت"آ

 هکلب « دوبن یباا تبسهوم كي ؛ وژوراع

 نیرعت ددیریگ یپو راکتشی زا درب ی هحیتن

 بیصن یلاوتم یاهتکش رثارد هک راعو

 دوشیم صاعشا|

 یتخستیابت هد یک دوک رد وزو راک

 تفگبم شدوخ . دومابم تسیز یتسدگنتو
 مناوتب نمات تف ریمءاد هنهرب یاب مردام»

 نیا اب۰<عزادرب ادمایقیسوم لیصحت لوب

 ؛ وژوراک ۰ عضو

 رابنیل وا یارب تناوتات ديشوکیم زود

 یدوطب لوا شرد اما . دوش رهاظا ریارد

 وصل شیادع نیرمج

 را رقاهیجاشامت و هنحصژ| سرت ریثات تحت

 ماجتا بوخار دوخلد تسناوتت هک تفرک

 «رییک یوزوراک » ملیف زا هنحص كيرد تیالب نآ و ازنال ویرام
 هحفص ٩ .

 نیت

 ٩ 3٩ نایک ان شیانل طسو شیادضو دهد
 . دش مطت و

 هیبش یلاهدایرف و دندز توس مدرم

 ؛ شددرک هرضسم یارب هبرک یادص
 ۰ دندیشک

 درک را رف رتاتزانانک هیرک وژوراک

 ای ۰ تخادرپ نتسیرگب یلهشوک ددو
 ؟دشد رسلد و دیشک تسد شداک زا وژ و ربک

 یباوخ یب ؛دیشک تمحزودیشوآ مهزاب ! ریخ
 دوم لمحت یتخسو دید رد

 ندیشون تلعب نآ هدنناوخ« كرزب یاها ربا زا

 ریدع....ودنامزاب ندناوخزا دابز بورشم

 9 ا هک ییانتشآ تلفب اریوا

 طقف هک تساوخ وزوراک زا تشاد

 هفیظ و ماجنا هدنناوخ نآ یاج بش كي
 شیامن مامتازا سپ ود رک لوبق و زو راک .دیامت

 تفد شااک لابند « همحزلاقح نتفرک و

 لاغتشا شراکب یتقو ؛ وژوراک ؛ دءب بش

 نانزسفن ادوا رفنکی هک دشهجوتم تشاد

 ایوج اد تلع هک یماگذه و دنکیم ادص
 دتها وغیماررا «ا رب وا ردمد رم هک دیمهندش

 شوک اد یرکید یادص دنتسن رشاحو
 دنهاوخبم هک درکیم روصت ادتبا . دننک

 نتشیوخ دوب دوطره اما دن ژادت اب شتسد

 ... ودراد تقیقح هک دیدو دناسرا رب واهبار

 عدورشو زو راک یرنه یناک دنز بیت رتنیدب

 ترپشودزو راک هک تسناد دیاباما ودش
 یاه اربوا رد رتشیب اد دوخ تفورعم و

 لحءلیان رهشرد هندروآ تسدب ناهجمهم

 شرمع رخآ ات هنیمز نیمه یود ؛شدلوت

 ودوب رفنتم رهش نیا رد ندناوخ زاوآ زا
 _ یناوجدد شیاپیماک ان هرطاخ هک تفگیم
 . دوشیم دیدجت

 ؛وزوراک یناگدنز هظحل نی رتجیهم

 دش هدروآ رب شی وزرآ اهنتهک دوبیعقوم

 شلفط اپنت هک دنیب هب تساوغیم هشیمهوا
 .دنک یزابو دورب ءار هصخش«

 ندژونایپ لوفشم هک یماگنهزورکی
 یگتسه آب شرتخد هک دومن هدهاشم اتلفغدوب

 هاد دروخیم ولتولت هکیلاح رد ؛ قاطارد
 رتمامت هچره قابتشا اب وژوراک . دوریم
 هک .شنزب و دیشک شوغآ رد اد شلفط
 رد « دوب زیگنا ناجیه هرظنم نیا دهاش
 .هدشرب یداش كشا زا شنامشچ هکیلاح

 نونک|«نفگیمهچنم تسهتدای» تفکدوب
 .(مرادن یتوزدآ رگید

 ود یکی «تشا هدش هتفک هک یروطعب

 ۸ هحفص رد هیقب

 ۲ هدامش



 -سح یناریا یاه ملیف

 تاب رسق ض رتعس) تیس» گردد ات وه 1 اعبف | - : یرد تویش هک اتیآ
 ...دنا یمدوخناخ زا اد رتخدو دام ودومشبم

 دیاق هک یکیدوف رایسب هیب
 نییهدزبس ؛ دنکن زواجت هتفه و وکیذا

 2 هتشگنک و ماتیملیقسراپ ویدوتسا لوصحم

 درب یورب نم اهاوخ
 نبا هک دوش هداد رکذت دیاب هتبلا

 هیهت روب زم یویدوتسا لئاسواب طقن ملی
 لات یاقاب نآ دوخ هنرگ و هدیدرح

 ودندوب یئالط رصعوبدوتسا رد البت هک
 زا میدش رک ذتم هتشذگ هرابش رد «
 هببت داکب اصخش وهدش ادج واتس

۳ 

 نا
  دراد قلعت- دنل وغدم 1

 ناتساد زا یرصتخم حرشب هکنیازا لبت
 هک ادیناک ميزادرپ نآ زا یتاکن و ار
 و ناگشپ رته-دن | 4 شاد تسد ملیف نیا هیهت رد

 ۳3 هم ارث نادنمرته و
 دوعسرتک داهدیاه من اخ:ناگشیپ رنه

 و نایدادومناخ «هدن رپ هریشود «ناک داز
 ۰ نادک اخ : زاویدانس .ینام

 رادربلیف) نیمف 4 |تیانع: راد ربلیف
 . (ملیفسراب

 :هدننک هیهت ویحابص دبص :روسژر
 نایییکح

 : ملیف ناتساد زا یرصتخم اماو
 ناوج(ناک داز دوعسمرتک د)هاوخرز

 زیچ همه هک تا یدنمتورن و شایع
 .دن |دیمع و رشمان و فیثک یاپهین | رذکشوخ رد نآ فرصو لو هیهت دداد یکدنز

 هبیلس یابپمانب یرتخد و نز یو
 اپن اب رتبک اهتتهن هک دراد ابهو (هدیاه)
 هقبط زا شن نوچ هکلب دنکیم یک دیس

 زا اهثت هتبلا ) دشابیم شدوخ زا رت نب
 شدن زرفو واذا تیاهن یب (!تور تیح
 شرافس اصوصخم و تسا یرب و نازیرک
 دصت شثز یاه یرپشمه رک ا» هک هد رک
 اهلآ دورو ژا دنتشاد ار وا اب تافالم
 .« ددرک یریک ولج

 شتآ رد شدن زرف هک یبشرمالا رخ آ
 یفیثک و یلاجره نزاب دوخو دروسیم بت
 نژ ۰ تسالونشم بم ووهل و یزاب قشم
 و نوک انوک یاه هناپباب اد دوخ هچبد
 و دنکیم نوریب لزنم زا لوبق لباق رج
 نادرک رس بارخو دساف یطیحم رد اپنآ
 زن یشیم

 هک یتومیال توت بسک یارب همیلس
 دهد هماداادشدن زرف ودوخ یک دن زدناوتب

 ۷ هحفص

 یئوشتخ رب یل زتمرد هکشیا اتدن زیمیرد رهب
 اجت ] دد یلو « دزادرییم رگید یاهراک و
 هناخ یاقآ هک یئوس رظن هطساوب مه
 دیامنیم نوری ادوا مناخ تشادواب تیسن
 اد سولاچ ]رتعیدب هبیلس هرخالاب ..و
 ۰ دیگه شیپ رد

 هداجزا هک یلاه نیشامزا مادکچیه

 اهیس هراتس
 خوک تان ودنربیم دوخاب ادواو هدید
 لس وا دشرو تیبرث ردار

 تب رتتحت ردابه« درتگبم اهلاس
 نامهیشی (ینام)دحاوو(نایدادو) یرهم
 تاب یدعب تافافا و ثداوحهرخالاب ..دوشیم دشم رتهو كرزپ یرتخد ناوج رهوشو نذ
 موسرظن و(هدن رب ) رتخدو ردپ نتشک و رپ ود
 ددرگبم شدوخ رتخدب تین ردپ یناوهش
 هگی زورید یاىه نامه یتی) هدیاه یلو
 ادوآ (دوشیم هدناوخ هدیاه ماثب نونکا
 . دنا ریم دوخزا تدشب

 ..ودریگم یشک دوخ میصت ءاوخدز
 یوشو بلاج یاه كيرتن آب ملیف

 ارت[ ماست میهاوختب رک هک دسریم نایابب
 حرش ز بی زعٍ(ناک دنناوخ یارب هتکنب هتکن

 ملیف زا یا هنحص

 نذ نیاب یئانتعا دندرکیم ووبع سولاچ

 ات دننکیمن شلاس در" دن ژرف و تخبمریت

 ین ویماک دایژحاحل او دا رصااب هبیلسهکنیا

 تساوخرد نآ رفوشاو هتخاس فق وتعار

 .دربب یناجم سولاچات ار اهن[ هک دنکيم

 مت وه رد هک عوس روظنش اب مهنویماکر ف وش

 یورب دنکب یفینک هدافتسا یو زا یبسانم

 . دنکیم ناشراوس اهداب
 یاهددپ اهدابیودزا همیلسءهاد نی ددیا و

 نیشام زد شلاسهرخ رتخد و هدش ترب

 ادنوشام رفوشیتفام یطزاسپ . دنابیم
 نآ هک دیوکیم شدرکاشب و هتشادهگن
 دنشاب شوخوااب اتدروابب نیشاملخ ادب ادنز

 دب ًامنیشام تشپب رفوشدرک اش یتفویل و
 اد واو دثبب یمتاد یسک كدوکنآ زج
 كنساد شرود « هدراذگ هداج راتک مه

 اب هک یناوج رهوشونز یتدم زا سپ
 اد كدوک دندشیم در اجت"] ژزادوخ نیشام

 و سول یلبخ ناثبارب ملیف یاشامت میهد
 ناتسادهک تشا رتهبو تشک دهاوخكنخ
 اتیسهدرسپ یوز رد لماک دوطب ارنآ
 ..دن رب تّدل رتشی و دننک اشابت

 كيتکتووی واتس مياهدبنش هکیروطب
 بلاج یاهتن شیب زا یکی < هنشکسک

 ملیفاتهتبلا هک دشابیم ناریا یرادربلیق
 رظن ناوشیمن دوشن هدزاذگ شیابن ضرعب
 ...دشاب امرظن سی؛داد نآ یودرب یتباث
 . ملیف شیابنت

 ! تایلام رومام
 : دنکیم فیرمت «ولتساک ولو
 مد وب شدرکل ونشم ندنلرد یزور

 «دّژارم بیج تداهماب یصخش ناپک ان هک
 ی ومتن رک | رو|چم ادوف نماما

 هم] رو رب تایلامءزادا رومامنم؛دادب اوج یدرست وخاب ! یدرک اد داکنیا ارچ-
 یژاب دظ زا امهداسو لوس هقب رطنب اب ومتسه ۱
  میتکیم ی ریگ ولج هدوپب یژاسمدن ورب و ۱

 ۲ ییابم



 تیر

 لواهداش ٌهیحاصم هلادیحب « بوخ
 ریخباهلت هن و« تشذک مه ریخب ودش مات
 هجوت لباق لابقتسا اب هکلب ؛ تشذک
 دیدرک هجاوم مهزیزع ناک دنتاوخ

 رتگید مود: مدام هکعیا لثه امآ
 مییصت زا سپ هلصافالب و تشادن یتسحز
 هک نایدآ مناخ غارسب هلاقم هیهت یارب
 ملف دد یژاب زا دمب یتیب وحمو ترپش
 . متفد دوبهدرک بک < نارهت یاهش»
 یداک یتقو هک تسا یمیطرما كي الوصا
 نأمآ ولپس الماک داتفا دوخ نایرج رد

 زا سپ دشرک ذ هک روطت امه
 یبیجعهک وس نارهت یاهبشملیف رد یژاب

 هچ مدید مهتمو دوب هدرک ادبی مدرم نیپ
 مهو مدرم ًهالعدروم هشیپ رثهكي هک رتهب
 یفرعم زیزه ناک دنناوغب اد هزات و وت

 یددب زالبق لاس ۲۰ دد نایدآ

 تفایدلوتسیلقت دد یجرک یددامو یتا ریا
 ات: دوب اجناس ددیکلاسشش جنپنسات و
 یارب ودهآ ناریاب تدمت[ز|سی هکتيا

 - دومن یتکس دوشک نی

 موس لاس ات اد دوخ تالیصحت یو
 یراس و ناک رک یاهناتسرهشرد هطسوتم
 دمآ نارپتب هاگتآ و همادا

 ابیزیگثمیاهوموباذج :رهچ ید
 عوضونیا وهتفرگ راک دایدوخددامزا |

 یو یاهتیقفومنیرتک دزبزا یکی
 نامه زا وا . دروآ رامشب امنیسملاع رد
 ناک داتس واهتسب یطرقم هقالعیک دوک ناوا
 زا یکی دشرتک رزب نو-چوتشاد ایم
 ربارپ رد یزورهک دوب نآ شیاهوژر۲

 دیاب ار

 ۸ هحفص

 .تس نایرآ
 زا یملیف و هتف رک رارق یزادربلیق نیدود ۲ ی

 دننک ههت وا

 تفه یتعی دمآ نارهت هکاکته
 هک دمآ رو 0
 تسیاهلاس شش سولم كرتخد نآ

 هتشذک لاسردهن افساتمیل و «رف ولت مانب

 یاوج جاودزا دقعب

 نآدد و دون هک راتم دوخرهو اب یللعب

 دوخ یلبق هتساوخ و یوذلابدب هک دوب مقوم
 زابنیل وا یاربو تفد امتیسرد یزاب یی
 دهم < نایوچ رتخد»ملیقرد یکچوک لر

 دشهدز ذُئ وا ۴ +

 فرطزا «ناربتیاهبش» ملیفرد لوا لر
 مهواودش داهنشیپ واب ملیف سراپ ویدوت |

 و تفریذپ اد توعد نیا ذاب شوغآ اب
 کا رب یصاخ تیبوبحم و ترهش هلبسوئیدب
 نونکا نآ ذا صیهسنانچووبن سک دوخ
 ! نیبه ردهک دشابیم ملیفود رد یزاب لوغشم
 رارقداهنشیپ زین ودش دهاوخ رک ذ هلاقم

 هدش واب ملیت دنچ رد یاب یارب داد
 تا

 هجوت دروم دیاب هک |ریعوضوم یل و
 دمی ناب وچ رتخدملیف نوچ هکتن ]داد دارق

 مدرم دش هداد شیابن نارهت یاهش زا

 یاهبش ملیف زا سپنایدآ دندرکیم لایخ
 لد اجنیا رد و هدرک یژاب ارت[ نارپت
 یتدوصردادن |هدراذگ وا ةدهمب یرتکچ وک
 . دشابیم سکسب الماک هیضق هک

 یزاباهن] دد یوهک یملف رد اما و
 هدش مات اد اهن] ًاییرقت ناوتیم و هدرک

 یرکفتاب < یلع لقن» ملیق یکی درک شرف
 يق كي هک دشابیم شترا ویدوتسا رد
 ارت هک «ماکان» یرگیدو تسا یکتر
 .تسا هدرک یزاب ملیف اس[ ویدوتسا رد

 و بوخ رکا یلیفعون رپب نایدآ
 وا دوخ یاو تسا دنیقالع دشاب بلاج

 قوذ و هتالعمارد یاهملیف رد یزا یارب

 . دراد یرتشی

 یو هتالعادروم یجراخ ناگشیپ رثه
 و « رندراک او و ترویه اتید]نانز زا
 نی درد و دنتسه كي یروگیرک نادرهزا

 رطاخب ازاهت] و هدیدهتشذگ رد هک یئاهملیف

 پیت نیا ردهک تسالیام یلیخ زین و دداد

 نزكي همان و و «ایلماک مادام» دنک یزاب اهلد
 - دشابم م سانشان

 «نایدآاب نم ٌهبحاصم حرشدوب نیا

 رد یناشخرد رایسب هیتآ هکباهشیپ رثه

 . دوشیم یثب شی ید یارب اشیس ملاع

 هدنیآ هداش اتو مابت همان مالساو
 هجاصمیا رب رگیدیدنم رنهنتخادن| روتب و
 . . زی زع ناک دنناوخ ظفاح ادخ

 | یافیا هک دوبملیفنیادد یزاب زا سپ

 یملیف نیلچ تفرک مییصت ریام نیودلک |

 شک رم رطاسخ هب ناهج رسارس رد مه |

 -- امتیس هرات --

۰ 
 هه. ری یدزورار

 1 هحفصزا هیقب

 متسی نرق دونت نیرتک دزب« وژو راک دعب هتفه
 . تفک یناک دن ز دوردب

 لهچ نسدد ۱۹۱۲ لابیو كرم
 كرماب هزوراک ۰ داتفاقافتایگلاسو تشه
 یکددوخ امرس كي هجیتن رد هک ۰ دوغ
 اه یلیخ « دوبهدش عقاو نمزم و ینالوط
 یهورک و تخاس رنأاتمو موشع «زو رت [ ردار

 . دنتسیرک

 ورتم یدادربملیت یناپمک هک یماکنع

 هک دنتشکیم یسک لابنداپتدم: دنک هیهت
 هرغالاب دیابن افیااد وزوراک شقن دن |وتب
 یارب اد« | زن الوی رام»«دایز تامحژ زا سپ
 ۱د هشیپ رثه نیا . دنتفرک رظن رد لد نیا
 نیدنچلاحب اتو دنسانشیم بوخ ناک دنن |وخ
 نیل وا. دن |هدادناشن ملیفنا رهت ددواژا راب
 یژاب ورتم هناخراک نیمه رداد شیلیف
 مان < بشهمین هسوب نآ > هک تسا هدرک
 هتشاذگ شیابن شرمب مهنا رهترد و تشاد
  . دش

 مه وزوراک لباقم شقن یافیا یارب
 دروم رد . دندومن باختنا ار« تیالبنآ
 هتنک قوف ملیف هدابرد | زنالوی رام تیقفوم
 تساهدوب رظن نیایود رتشیب هک تسا هدش
 وزوراک دوخهک روطن۲ تسا هتسناوت هک
 .دناوخب تسا هدناوغیم زاو[

 یتورد :دیاب ملیفناگشیپ رنهز| رگید
 ملیف هشیپ رنه ) انتوون البمداسی «نتسرک
 زاو ۰ تفکاد نک اه دراچیرو (وجتسج
 اژنالوی رام ملیف نیا رد هک یمهم یاه

 .یروپشم نازاسگنهآ دان زا دناوخیم
 . نلاکسام:ول | واک نوثل ؛ینیچوب؛یددونوچ
 . یللیچنوی «ینیسود هدون رک « خاب «یتسوت
 هک مه یکی زوم .وتولف نوفو یتزاین ود
 -ین اجزا دسریم شوگب اه هنحص لالخرد
 . تسا مدرک

 و كاسن رتساسبوج ملیف هدننک هیهت
 ۱ . تسا پروت دراچبر"مهنآ دوسیژر

 " تیالب نآ رییک یوژوداک ملف رد
  شقن دد نتسرک ؛ وزوراک یتورد لدرد
 لد دد انت و وتالیمرای - وراکه زیئول
 5 . دندشیم هدید اکلسایرام

 یفارک وی یودزا ملیف ناتساد
 . تسا هتشون وز وراک نز. وزو راک یتورود

 مایلیو و نیولاینوس طسوت و سابتثآ
 هتشگ هدامآ یرادربملیف یارب كيودرل
 .تسا



 یث امنیس مهم دام

 لاس یاپیزاب واپملیف نیرتهب
 اکسا هزیاج تفایرد دیدناک هک یناگشیپرنهو

 اعمایق هداب رد هماک دنح

 شک دزاضر

 نیدر و رفل وان راقمهک لاسرهسدام۱ ٩ رد
 ۳5 ۲ نب رتهب یهو کش اب تاب
 یااشیسناک دننک هیهنو ن

 داد رکیملئان راکساهزیاج تفاب ردب و نی.
 رذه واپیلیف

 لناحمنس رد یدردشتیلاعف نونک | مهذا و

 رهایو ملیف ره اریژ دوشیم هدید
 لات راکسا هزیاجتفایردب هک«

 ببصل یک دزنب داضتفااپ-
 یرتشب دادعت هکلبدش دهاوخ شاهد 7

 اه امنیسب ملیف نبا ندید یا رب یچ
 راک بیصن یتفگنه غلبمو دن دوآبم موجم
 هدید رگ هیهت نآ دد ملیف هک یاهاخ
 ۱ ووخنن

 فلتخمیتاعوضوماب ملیفاهدص هلاس ه.ه

 هضرعمد ربب و هتخأس اکیرهآ یامتیس طسم
 اح قق ابلق نیا نایم رد اما دوعیم
 هجوت دروم نارکیدزاشیب هک تسل وصحم

 نایچاشادت لابقتسا اهنت هتبل | یل ود ریگیم دا رق
 مولع و میاثص یمداکآ اریذ تسی طرش
 هدیقع نارگید هی رظنب هجوت نودب یئامنیس
 «ددرادیمزا رب اا ددوخ

 وزج ریز ملیف هد هتشذگ لاس رد

 زا تهج نیمهب و هدوب"لاس یاپملیف نی رتهب
 راکسا هزباج تاایرد یارب نونکا مه
 نشود ظاحل زانوئک | هک دن |هدش دبدناک
 یرصتخم تاحیضوت ناک دنناوخ نهذ ندش
 . دوشیم هداد اهنآ زا مادک ره هاب رد

 هتشذک لاسدد: تبدبا ات اجنیا زا

 بوصما مملیف نیرتش و رف رپ زا یکی ملیف نیا
 یمداک ] فرط زا یوت لامتحاب و دیدرا

 -روشک ریاسرد هکلب اکی رمآ
 ناش نونک اتزین هک یئاه
 ین یب لابقتسااب هدش هداد

 تسا هدید رک ورب ور مدرم
 دئت رابع ملیف یلصا نانکیز اب

 راک اروب د«رتسکشل ترب د
 كن ارف « تفیلک یر وم
 انس

1 

 دی ران ود و ارث

 هناخراک هلیسوب ملیفنا
 عوضوم و ءدیدرک هیهت ایبمات ّ لک
 تسناناوج تشذگ رس نآ
۳ 

 ودنا رب نول دام
 ناعصاد كي نمسض رد ملیف نیا دد

 یژداب وحنب ناذژابرص نیا هبحود یقشع
 ء تسا هدش هدادناشن

 متاماهوملیف هکنازدسپ رازسلوژ
 هتاخ راک دبدرک لئات یناشخردیاه تیقف ومب

 یک هک ار رازس لوژ دف رگ میمصت و رتم
 رو دیانف هیبت تسا ریسک تكدزب اف17 لا
 هدمآ رب راک نیا هدهعژاهک درک ناعذا دیاب
 یگامشیس نیدقنمهک یداربا اهنث و تسا

 ملیفنیاهک تینا دن ریگب نآب دنا هتسناوت
 هدش هی رتاریز هدوب تقیقحرد هچنآ زا
 . تسا

 امنیسه داتس

 دنتسهلاما رد

 -نول رام زا دشت رابعملیف نب |نأ
 رپ رک ۱ داک ادوبد ؛نوسیم سسج» وادن رب
 رارسلوژلد ددنرهلات رب وا ونسداک

 ره

 ورشم هناخره لوعحم ملیق نيا
 هیهت چید هکتسنام فزوژ طحوت و هدوب

 نرتسو یاهملیفبلغا عوضوم: نبش
 یاه هحصو هدشهدب رف ] تداوح یرسخیاد
 یعمج هتسد یاهرانشک و یعوصم دروخ ودز

 نانرهت زی ملف رغآ رد و ده دیم لیکشت
 اهدروخ ود زنی | مامن هک یرتخدلاصو هب ملی
 ندیسوب اب و دسدیم تسا هدوب وا رس رب

 !ادسریم نایاپ مایف یو
 تسا ن رتس و ینعممامتب ملیف كب زین نبش

 هدرک یمسملیف دوسب ژرسن وبتسا جرج یاد
 تقیقحاب ملیف ناتساد تسنکب,م هک جن[ ات
 ۳ نیش تیفنوم تعاب دوخ نیاو ههد قفو

 تسا هدپ : را

 یاب ملیف نیا دد هک نناگشیپ ه
 و نلفه ناو « دلن اذا دنن رابءدننک یم
 عورش اجنآ زا مایف عوضوم .رتدانیج
 دنهاوغبم نیذفنتم زا یاهدع هک دوشیم
 زا اد ماش یسب ناناف د یابنیمژ
 یکی هک «نیش» یل و ء دن روآ ردپ ناشکنچ

 ناناقهد هورگسبتسیموب انترهق زا

 ات دوشیسدلک نیا زا متام و ددن ویپیم
 تالوصحم زا یکیملبفنیا ۰.. ..هرخالاب
 .تسا تن وما راپ هناخ راک

 زاهدمکب ٩۷: هرامش هاگتشادزاب
 هیهت مود_یناهج كتج ا دمب هکیتاهملیف
 نامزردهک تسیمیاقو هب طوب رمتسا هدش

 هداتفا نافئا كنج تاپبج تشب ردو كنج

 هدایش هاتشادزاب) تسا

 تساهسلف و نازایی ۷
 تشذگ رس نآ ناتساد و
 نانایهورک زا هدمکس
 تسددب هک تسیئاکب رمآ
 كيرد و هدشربسا اپهتابلآ
 دن رییم رسب هاگ تشادزاب
 اب اد اهنانلآ داتفد هلیفنیا

 دهدیمناش یدج یارسا

 [یتسیابهک نیا وک و
 هاگتشادژاب اما دشاب مادد
 تسیدمکم لیف كي۱ ۷ءراش
 مایلی۶ اد ملفنا لدا لد

 . دنکییژاب ندلوه
 هطقن دنچ زا ملبف نا: 4 رخ

 ۲٩ هعفص رد هیقب

۳ 



 لب هرلیاو مایلیوم
ویل اه نان اد رگ راک نی رت رهام زا ز ورما و دش اکی رم[ ذ را

 تسا دو
 و

 تارطاخ نیمه و دوب دوخ رهشدد نیفرط هکیروطب

 یاهدن ذ لکشب وا یاپهملف رد زیگنانزح ح

 -مناخو 2 یاهملیق رد هکن انچ ۰ تسا یک دلک لئ وماسد

 «ام یکدنز یاپلاسنی رتپبچ و < دوی ی لاخ «نیو

۱ 
 نسحا هچ كنجزا وا دیدش

 وب یزی رن وخ و ته ی و خ فورعم ملیف زا یدیدج هک دراد ۱(

 دنکیم ینابندوخ لاسددهک اد«امیکدنژ یاهلاس نیرتپب ۱

 هسردم دراو دشمامت كنج هک تقو در1 ۳
 ۷ ِ ی صیاسن صرعمب ؛ دوب هدرک هیپهت

 نادرک داک هک تشادنآ رب ارام دخنی

 خی دات رددیاشهک ار ریظن ین و یلاعملف نیا

 دوخ ملیف عون نیرتهب اکیرمآ یامتیس

 مینک یف رعم زی زع ناک دنناوخ هب -- دشاب

 -ملیق وقوف ملیف ناد رگ راک < رلیا و مایلب ود

 <ءاک ۲ راک ناتساد» ربظ یرگید یلاعیاه

 <یداک> و < هتداودو «مررد تالطعدو

 یت اکی رمآ نان اد رک راک نایم رد هک تسایدرم

 زا مادکجیه و درادار یا هتجرب ماقم

 زا هدرک یروسیژد نونک ات هک یتاهلیف

 ۰ تفرک بیع ابنآ رب دشینیرنه ظاحل

 هک تسا لاسیس تدم رلیاو مایلب و

 تمدخشپب راک لواردو دنک م راک اه وید وتسا رد

 تشادن قوقحرتشب دالد۱ ه یا هتفهو دوب

 ۰۰ ۰هک تسا روپشمو دم رنه یردق اما

 دس وئیمواهزاب رد < رتاثتیاه راهو هلحم

 ع ون ره هبهت تیلب اق هک تسایدنم رته رلیا و >

 ای و هتخاسندب ملیف نونک ات؛دداد ادیملیف

 هک تسا یزیچ نیاو هدشن هجاوم تسکش

 هقباس یب دیاش ؛ زورما یرثه یاد دد

 ۰۰ دخاب

 رد۱۹۰ ۲ هثوژلوارد رلیا و مایلبو

 شددام ویسی وس شددب : دشدل وتمسا را[

 لوا ریگناهج كنج هکیتنو .دوب یناملآ

 عیاجفدهاش هلاسهدزا ود مایلب و؛دشع و رش

 ی

 «مرردتالیطعت »علف زا یاهنحص

 بیسیم سس ۱۰ هحفح

 باس نیش 6 ۷۹

 سصودیدرت نازول رپشرد تراحت یلاع

 ۰ تفرد سیراپ یقیسومیلم داوتاو رسنک
 ورک اششردب یشورف هیغا «ژاتم رد مه یتدم

 ی ابلقتو احور نوچاما دوب

 . هکنيا ات درکن یتف رشیپب داک نیارد

 یومع رسپ « هلبللداک> اهزود زا یزور

 -ملیف یناپمک سیر نامزن ]رد هک شردام

 یعقوم و تفداپ وراب دوب لاسدوبن وبیداد رب

 شا هن اخ راک رد هک دادلوت وابدید| رمالب و هک

 .دنک ع وجرواب یلفش
 یکسا تفج كي اب ۱۹ ۲۰ لاسردمایلیو

 جیهو دش اکیرمآ درا و هضا رق نلیو كيو

 - راک نیرتگ دزبذا یزورهک درکین رکف

 دادعتسا هطسا وب امادوشب دووبل اهنان اد رک

 یقرت اکیرمآ رد یدوزب تشادهک یقوذو

 و هاتوک «نرتسو» یاهملبف یتدمو درک
 قطان هاگتسد هک نیاات دومت هیهت تماص

 ددا و وا < منپج نان امرهق و ملیف ودشغ | رتخا

 و یرنه تیلباق ملیفنیا « دیدرک داژاب

 لاس رد و داد ناثن هعپب ادوا تدابپم

 رواشم > ملیف ینادرک راک اب ۳
 نان ادرگ راک نی رتهب "فیدد رد < یقوقح

 ۰ تفرگ دارق لاسرویت و«
 نیودلک لئوماس یاضاقت ۱۹۳ ۵ لاسرد

 تعاس» فو رعمما رد ینادرگ داک یا رب ار

 هرود ملیف نیمه و تفریذپ < ناکدوک

 لاس دنچو دروآ دیدپ وا یک دنزژ رد یدردج

 یئاهملیق نیودلک لث وءاساب یلاوتم
 <«انفبورو و «ریگب و ایب»« «ثدو زددد

 رد «لبه زج و ملیف ین ادرک داکابو تخاسار

 دیدرگ مولمموا هبتآ رگید رنراو ینابک

 ملیف لاسنامهو «یب رغم ملیف ۱۹6۰ رد
 , درک ینادرک داکاد «همانچ

 | ( كچوک یاههابور ) ملیف دعب لاس
 ددو( همان) ملبف هراتسسیویدتب كارتشاب

 هه :(دوین یممناخ) فو رعمملیف ۱۹ ۲لاس

 هب اد داکسا هزلاج ملیفنیمه یارب و درک

 «درک تفایرد لاس نادرگ راک نا ونع

 ملیف هیهت یا رب مودین اهج كدج ماکنه

 تک رشیئا وه دربت جنپ دد( لب سیفعم)یگنج

 | نایمرد دی اشهک تخ اسیلیقماجن |رضوتج
 ه دشاب هتشا دن هقب اس كنج نام ز یدنسیاهملوف

 یکسا تفس تا ار و ۵ هطارق ین نابو كل

ْ 
۱ 
ْ 

۱ 

 امنسه داتس

 . دادواب ار( امیک دن ز یاهلاسنی رتهب) ملیف

  لئان داکسا مزیاج ذخاب ملیف نیمهیا رب ژاب و

 . كنا رف)و(سن ویتسا حرج)قافتاب سیسو دش
 سیسات|د ( زءلیف یت ربیال)یویدوتسا(۱ رپاک
 اجکیا رن] تن ومادابینامک هک درک

 ومنآ زاو درک یرادیرخ دالدنویلیم۳

 اوفشم یناپمک نیا دد رلیاو مایلیو

 1 : تسآقبال یوهک

 ؛ هب رحت

 یلجم رد ۰ كنيملئادن ور > زا
 0 دن دیس رپ

 1 دداد هدند دنچدرمهک دین ادیمای7-

 ,دنام زاب باوجزا (ادن ود)

 یکیدزن نآ ددهک (لاکابندول)
 ب : دنتفگ ۲ میوگب نم : تک

 دم اما ؛ يليخحا ودزا زالبق -

 ۱۱ ج » جاودزا

 تسا نیدنچ (لاک اب ندول )رخآ

 ۰ من زیمن



 سس هدنیآ ناکشیپ رنه
 امنیس هراتس

 هدنتسهاکب رمآ ی امنیس دیدجیاههفایق تاگسشیپ رنعنیا
 یارب اد اهامنیس هنحصلمزب ناگشیپ رده ایآ

 مات انب ر
 رشتنم هتشذگ لاسدد هک یدامآ بط

 ۶۲ ۷1۱ ریذرد هکیناگشپپ رثه دیدر
 نادتقالع لد رد یئلاج دنتسناوت میربیم

 لغا هکشیا دوجواب و دنیامت ابدوخ یا رب

 ۲ 9 ٩ ر* ملیف اب زا شیب دد اهنآ
 دادمتسا وین اذ غ وبا ملیف كي نامهاب اذهعم

 مهآژا هک یروطب دندرک رهاظ ار دوخ

 ناگشیپ رثهنیا هک دز سدحنا وتیمنونک |

 هک یراک هنهک ناکشیپ
 دوخ هاگشالوج اد اهامنیس هنحص اپلاس

 رنه یاج جی ردتب

 ۰ تقرک دنهاوخدندوب هداد دا رق

 دصزا ناکشیپ رثه نیا دادمت هتبلا
 ریذرد مدکیمیمهام یاو تسازواجتهزبن
 روهشم نارگبدزا شب هک اهنآ نتدنچ زا
 * میر مان دن اهدش بورحمو

 كي رد یزاب اب  نروبپیه یدد وا
 لب اق,شقن هک «مررد تالبطعت> مانب ملیف
 رسرب شماث درکیم افیا ادكی یروکب رک
 لب اقمل دملیف ن 1ژادعب هلصاقالب وداتفااهن اب

 هراکم رازاب» ملیف داد تراک وب یرفه
 اهتیفف ومنیایل و تف رک _هدهمب الی رباس
 رد.تسا هدماین تسدب یناساب یو یارب

 و دش دلوتم لک ورب رد شیپ لاس ۲
 شاهداوناغو وا یناهچ مود كنج نراتم
 كنج نایابات و دنتخیرک اهنابلآ كنجزا
 هب 4 یرد وا» كنج ژا دعب دن د رییع رس را وآ
 صقدنتف رک دایب عورشو تفد ناتساکتا
 یابل زا یضمب دید رک قفوم نیضردو دو
 ات دنک یزاب یسیلکب ا یاهیایف رد اد یل ذ

 سس سس هحفص

 | نیو. و
 تفروا راک تن ومب یعلیف هیجت یاد هک نیا
 نامد «تلوک >هجوت ددوم اج نآ رد و
 اعن] زا یدنچ زا دعب و تفر كرویوینب سنگی او تف ارگ را رقیوسن | رف ووهشم سیو
 . دیدرک دوویلاه هناود

 -رنهنایمرددیاش- (رسل) درجادلیو
 دشابن زرجا رلیو دننامیسک دیدج ناگشیپ
 تشذک رس» مابفود هک نیا البق دا اریذ
 یاهب رجت هن وگچبه» دنک یزاب «زرجادلید
 یحاصوا تشادت ویدا رو رتاثناب و امنیسدد
 تمسنمشرد ودوب داشتن الا ریثک همان زو ركي
 تستوتشاد اکب رمآ سلجمرد اد یک دنیامن
 هدرک فرص شتدارد اد دوخ یک دن ز هدىع
 یک دنززا یملیف دنتسا وخ هک یماگنه ودوب
 نیب زا دننک هیهت شدوهشم و بوججمردپ
 وا زا رتقیال اد یسک هشیپ رثه نادازه

 نامساگ وی روتی و
 . ددناین

 دنیقالع دوخ راکب نونکا درجارلی و

 یملیف دد یژاب لوفشمزبت العفو هدبدرک

 . دشابیم < امهالک وا زا یرسب » مانب

 دوخ ملف نیلدادد -  لاب ناذوس
 ارثآیوزدآ ناک راتس بلغا هک اد یزیچ

 اد یفارشا نزكي لد یافیا ینسی دن داد

 < یدب رب تاکسا» نز لروا دروآ تسدب

 رولعنبا درک یزاب < ظن احیب زرم» ملیف دار

 اد وا لاسر هاخ راک هک تسامیاش

 (۱) تیک زب هتخب یاههقباسمزا یو

 دل وتملبب وآ اف وب ددناژ وس تساهدرک ادیپ

 نم ودتساهدش كرزب , ویلاه رد و دی رگ

 درمان < یماکی رمآ ین اب ددنززه او وا ملیف

 ٩ درک دنهاوخ دلرت هشيمه
 و دوشیم وهاظ یلیزرب نز كي لددد هک
 .تسا «ارتاموس نرشد یدملیفنیرخآ

 هنیظود وخ یلیمافمان اب - نیلپاجنا
 دیاب !ریژ تصا هتفرک هدهعب اد یلکشم
 یل وددادهاگن ءدن ز اددوخردپ مات دناوتب
 یزاب )انا رکیدمه و یا راچ و | قو رعم ردپ مه
 رایسب « هنحص یولچیاهغارچ ماین رد وا
 لد» نیا دد هک نیاذآ لبب .دندش لاحذوخ
 وریگب وارتشردپ رظن درومودنک تک رش
 هدیشک رتاتت رد یدایز تامحز یلدیس
 مارد ات هتفرک یدمک زادا هک ییاج؛دوب
 زادعبیل و ورک یزاب ادای وداسلکشمیاه
 (هنحصیولجیاهغ ارج )ملیف ددد وخ یلاعیزاب
 دن داتفا ویاعتبدوویلاه یاهه اخ راک هک دوب
 . دنب اب دقشیواب یدادوا رق رتدوژ هچ رهان

 رد اددوخ تیققوم نیل وا

 تیاهشب سه ادتیر دروآ تسدب (قداس)
 دوجو اب و تماندنلپ و مادنا شوخیلیخ
 راس ملبت زا هنحص دنچ رد طق هک نیا
 وازیگناتوهشیامهاگن اذپمم دش رهاظ
 ادوق ورتم هناخراج هک هوبیوق یاهژاءذاب
 هیدعس مارف رد یژاپ یا رب یدادرا رت وااب
 .د رک دقشء

 یاهیزاب قشعاب - یامساگ و ی روتب و
 اد یناهج ترپشژرتنب و یلشاب دون
 نی دوخ هک دنک تمان تناوت یلودرک
 -رثه ملاعردژراب یتیصخعش یا راد القتسم
 وا یلایلاتیا یاهملبت دد ,دشاب یم یکشیپ
 هک ترطق تسو لذ» یاپهدآ لد الوبعم
 درکیم یژاب دنتسه نانز بیقعت رد ابئاد
 یارب ار وا ابسلک هناخراک هبت رم نیل وایا رب
 دوویلاهب «یاهشیشداوبد» ملبف رد یزاب
 وارف ورتم هناخراک نآ ژا دمب و دناوخارف
 + درک دقمتمیواب ملیقدنچ ردیژاب یا رب یداد

 1 ۳ 3 ِ یددوا



 : ریگب یلابب ز سکع نمزا

 هلصاقالب كرتخد «هنوکچ : د
 2 ت 3

 ۳ و ددو] نورب ارادوخ یوتام
 ساکع هک دینکت دواب دیاش

 یروصتسا

 رف زا دوب كيدرف تخیدب

 شدلوت لوا زود لثم كرتخد اریژ

 ِح 1
 دنک هتکسیجمت ط

 ۱! دوب روعو

 دما ساب /تعد یتذموز سس سیاه
 ۹ مو دن . مس ست

 سنعمه كرتخدو تفرک ار سکعءرخالاب

 رد زورن ۲ یادرف . ادرب ار

 یگند یابیز میوقت كي اکیرمآ رسا رس

 بلج یتخل نزسکعنآ یو ر

 درب و تب

 درکبم رظن
 و ِ ی

 زوركرتخد هک دوب یسکعنابه نیا

 هتشوت سلف ریز . دوب هتخا :ا شیپ

 <! متسب نرق سون و«ورن ومنیلیرمودن دوب

 دوویلاهدد یبیظع لوحتتعابمی
 دش اتدو

 و میوقت بحاص تكرویویت هاک داد

 هاگ دادرد نیلی رم ودیشک هنک احیب | رك رتخد

 تفک و درک عافد دوخزا تعاجش لایک اب

 تسا هتفرک «رثهد رطاعبار سکع نآ

 دوخ یاعدا تابثا یارب مهزاب تساوخو

 ...هاگ داد سیکد امادوش تغل ءاگ داد رد

 ! درک هلربت ادوا

 نیلیرم» زیمآ هتاسفا مات زورن[ زا

 دوویلاه. دش سلاحمو لفاحملقت « ورن وم

 تسکتهیم تسدورسو| نددوآ تسدب یا رب

 وا مادغتسا یارب دنتساوخیم اهیتاپک و

 رسیه هکنيا یارب ( لیکدداوه )
 دنک قیوشت اد( نوسیرک نیرتاک) شقباس

 دریگبهدپمب اروا هیت شیابن لوا لد ات

 ابو دزیریم یتسود حرط ( رلیم نآ) اب

 قشاع هک رلیم نآ . دنکبم یزابقشع وا

 نسحاوحنب تصرف نیاذ| تسا لیک دراوه

 .- یلو دنکیم هدافتسا

 آر وا متسب نرق سک وف و ایبلک

 لپ مهورتم .تس وا یلیوط دادرارق و

 «هدش تلافسا لگتج» مانب یسیلپ

 ۱۶ یناپمک رد وا یدعب یامملیف

 ؛ (هدمدوخ, اد ندزرد تمحز)

 یطق ) ۰( مياهدرکن حاودزاام)

 |فورعم ملیف هرخالاب و(اداک ابن)

 مه رد .(دنهدیمحیج رتاد اهیئالطوم

 هرخالاب نوسیرک نیرتاک

 ااج رلیم نآ هکنیا یارب و تداح

 ؟یم لوبق اد ملیف لوا لد « دریگت

 اد وا زا یرپ لد هک لیکدراوه

 ابتقا ( هطیلس نذ ندرک مار) شیامت
 الاعفم تک ۰ ریبسکش«فورمسیپ

 ۱ دن زیم



 ودومن تل رش(درب
 ملیف نیا هک دیدناوخ

 !تشادصلاخهدافتسا مین

 نن هناخدود ) یکی وا هدنب

 تسا (زمرفیوی ام)یرگیدو(ت
 دوخ ردام و ردب یکدوک دد نیلبرم

 سد زا |ر دشكرزب یا هناخمبتی ردو داد
 نرم ساسحینز یو ه هدش تعا هبطق هو

 هوالعیو لا نیمهیورو دبا
 یحاص ؛ ایند یاپهندب نی

 !تسا دووبلاه یاه زنم

 هجوتملبق اهلاسزازین ورن ومنب

 فو ی و دوب هدش دوخ ندب هداعلاقون
 الط یاد ان وا هکیعقوم دنیوکبم

 «دندوب هدرب ناتسراامیب هب شسیدن اپ[ ندر

 « سو ارم ؛

 رومتیو زمیج -- رلیم نآ - لپ

 ریامنیودلک ورتم ۱۹۵۳ ل

 زا سپ هک نوسیرک نیرناک ی ةرط زا
 لایخ(لیک راوه)شاوا رهو اب ٩ را
 یناهد یدرم هک ( رک راپدرالیو) اب دراد

 یارب اد هوخ هشقن ۰ دنک جاودزا تسا
 هرضسم اب یوامادهدیم حرش ل»ت ) وه
 اب یک دن ز تیمضو و اپیتاهد ندرا

 هداتس|( وا داهنیج )و هببشآ رو اهیضعب
 ی از. وا راه نیج دننادم دو ویا ]اه دیقف

 دشیم بوسحم امتیس تختی اب
 درک تون یناوج نبح دد هنافسأتم یلو

 سکوت دراد ناکما.تسا عیاش هکیروطب
 اف زایثم |هکعق وم

 اراه
 نیچ تشذگ رس یاد ربم

 فلکت نیلپ ره هب ؛دروآ تسدب|ر ول

 دیاش افا ملیف رد ادوا لد هک دنک
 (ویک ایدوج ) ابوا جاودزا ناتساد

 ناتساددوخ زین اکیرمآ لابسیب نامرهق
 نیلیرمهک دندرکیم لایخ همه درادیبلاج
 رادل وب ناک دا زهاش زا یکی دقمپ املسم

 زاهک یواما دمآ دهاوخ رد نیمز قرشم

 رسیاب یگلاس هدنهرد دوخ یلبق حاودزا
 نیا ؛ تشاد یغلت هرطاخ نایهاذا یکی
 تشادلوب هت هک درک باغتتا |دیدرمراب

 ناعرپن طقن هکلنت یئابیژهن و لکیه هنو

 نامربق مه نیلیرم دوخ رگم ۰۰ ۰ دوب
 ! تست دوویلاه ناک راس

 نذ ورنوم نیلیرم ؛رضاح لاح رد
 ردهک ینامیاشو تساپیلاکیرمآ یلاهدیا

 یدوجومتروصبادوا دوشم رشتنمو | داب
 بوخ . تسا هتخاس رک هولج زیمآ هناسفا

 لثم « دینک هجوت هحفص نیفرط یاپسکمب
 ..ادنتسنودییمه دایزاهیلاکیرمآ هکنيا

 یدزمان رارقنوسی رک نیرتاک هک ...

 و دنزب مهب رک راپ درالیو اب اد دوخ

 زجاک شل وارهوش شوغآ هب رگید رابکی

 درادن هئالع یرگید زیچآ هب رتاثت و واب

 لاکیژوم ملیف قیرط نیدب و ددرک زاب

 قد 1اوآ تاب سو ار کز
 :دریذپم نایاب ربذیلد



 رورما ور و رید

 هشناج هک ناگشیپ رنه
 دی ربش

 زک رهاپن] ربظت وءدمآ دوجوب

 ی ماسا و هب هدیقفنیااما .دش دها وخن ادب
 ملاع تعتیاب هک دوویلاهرد اریز درادن

 رنه راٌکب جت نور بوصم اّتس

 اصوصخم «اتسقیاسناک راتسریظت و اهم

 تاک ر حاب هک دوشمادب ؛ تماص یاپنف
۳5 

 ناشی رته ریذلد هرطاخدوخ یاهتسرو

 دنکم هدنز | دقیأاس هدیزدوو فورمم

 تهایگب بلقا ناکشیرته تهابشهلکم
 ناکشی رثه زا هتسدنآ و دنکم مهقدوص و  ۳

 رتکنل ترب 7

 ریطب ادی میدق ناک راتسیاجدنه| وخیم هک
 ام رظن مه لکیموهفایق ثبب

 هل سرد .دنتمه

 ۱ اقاقنا

 اداهت [ زا نتدنچامریز

 1 تهابش رگیدکی تخرهزا

 میلک یمیفرمم زی زع ناک دنناوخ
 بلغا : ناریا دد - رتسکنل ترب

 دن |مدی ددوخ مع تدهرد یمایف دنچ هک یناسگ

 دنسانشبمارلکبهشوخ هشیپ رنهنیاالوصم
 و«نانک ورتو لمشمد یاهیلیناصوصتمو
 ش.,مارق یاهرطاخ وا « دیشد درع هد »

 ۰ تس !هدراذفگ یقاباهت آ

 و اه یلاکی رمآ رظت ردرتسکن

 نهدرد یندخت

 ترب

 ات تان ۱ هوم

 ] ده] ورم دوریلاد ای!
 هج

 وئکب ب

 ینامربق و یک اب رهظماه روشک ریاسیلاه

 داذک | ویو هدهعب نونک اتهک یتاپلر

 شدوخ هقیلس و نوذ قیاطمهبه هدش

 < نامک ربت ولمشمد ملیق وداصوصخم و هدوب

 هبهزا شبا« شوب خرس یئایرد دزدو و

 رداپلاس هک | دیتای رجت اریز دداد تسود

 ملیف ودنیا رد تست | وتدون هدرک بسک ك ریس

 هدناسرب روپظهصئس

 ناسذ دد- سکنبرف سال و د
 « قطان هدود لئاوا و تماص یاهبلق

 یاملیف نامرهق اهن سکشب رف سالک ود
 هک یئاپمایف رد و دوب دووی اه هنداحرب

 ثعاب هک دادیم ماجنا یتایلبع درکیم یزاب
 دشیم نایجاثامت باجعا

 «رادگنفت «س«دادفب دزد ف و رعمیاهمایف

 ناددپ اد وا ناوژ نود و وروژ تمالع

 تهاش . دن راد دایی یبوغب ام ناددامو

 ره زا
 هدبقع هه و تسا

 دیدج یاهملیف
 سکشب رق سالک ودهک دنکبم یئاهرا دوخ

 هک تواقت نیا اب ؛ دادیم ماجنالبت اهلاص

 هجیتنلاب و صتان مقومن] رد ابنیم كينکت
 .دوب رتتخس هثیپ رثه یزاب

 شکل تربو یکی رف یالک ود

 بلاج و لماک ثیح
 رد شکل ترب دن زاد

 و خوش هداتس نیا یرول رپیاب
 هیبشت « لوراک یسنان هب بیلقا اد كينا

 و فورمم هراتس ود نیا اریز دننت

 واهتسژویزاب تیح زا دوو, ااه بوبحمو
 هتعا رکتیدکنف التما هدایت
 یرتخد شقن دد اهملیف رد یدوا رییاب

 دودی رهأظ كن دز و ناطبش و یتاساحا

 اتل وراک یسن ان هک تسا یئاهلد نبءنیا و
 افیا اتیس مااع زا یریک هدانک زا لبت

 . درکیم
 لاکی ز ومیا,هلیف دد -لوراک یبنا
 و هولج هراتس كب اهنت تن وماداب یب

 لو داک یسن أث مبل ] وتشاد یصوصخب ار

 تدارحربنزكي هن ومن لوداک یسناث۰ دوب
 ۱۹۳۷ لاسدد هکشی زا لبق ودوب شوگی زاب و
 تک رشیداب زیاهیلیف رد ؛دب وک كرث | داش راک

 و< لعع» دسیاب اهنآ نایمزا هک تسچ
 هکیروطب . دربمان اد < یگنهآ ممد

 یدول رییاپ يدوزب دداد ناکما تسامیاش
 یزابلوداک ی.:ان لاح حرش «راب ردیملیف

 .درش رهاظ وا لر رد و دنک

 هداتس نیرتابیز - رولیت تبا زیلا

 تسا دولب تبازیلا كش نود دوویلأه

 یتلاجخ رتخد كي زا لاسدنچ شرع رد هک

 . دن

 لنوشیم یمیدقناگ راتس نیشن
 ٩ دوش 9 هتشاد ۵ هشی رنه ِح

 ۳ ینهداعت

 دوویل اههراتس نیرتل».وخ هب ریزب رس و
 تیث ورم و ترهش تعرسب ناتچو دشلدبم

 ۱ سیقد درک هرخ اد اهمشچ مامت هک تفاء

  دوب «وادیلیب» * تل یا ردوا
 دو هیمشت یل وبش وخ خرس لک 5 هبارواهک

 دلت ادیم یتاکی رمآ نژ نی رتابیز هتونو

 وکسیس ارفناس رد نونسکا «وادیلی»
 تماص یاهمایف هکيقوم زا و دراد نکسم

 ورکن یزاب اهملیف رد رگید دش عارتخا
 هک نتسه ابئثیس ناک داتس زا یرکید مدع
 «دذک یاه هرود ناکشی رثه مود هخن

 3 سکنب رف سال ود
 < رتناهیرفج » لیبقزا دن وشیم بوسحم
 4 سملت دابدراچب د» هپ یبیجع تهابش هک
 لثم و دراد قطان هدود لئاوا هشیپ رنه

 ۳4 رظن بلج فلتخم یابلد رد وا
 " دنکیم ار

 ار-ب ۰ ناکشیپ رله تهابش هست
 رنهمسدومسا زا هثیمه 4 دوویل اه
 ۷ دنکیم هدافتسا

 هک دیامذیم یعس هشیمه لصا نه یود و

 اوت یمات اد درغ راک هزان ناک داتس
 هک هیلبنا را زاد ریپناشکیاب هیش



 | رق دید رگیمحراح یتقو ودشنآ لخادیت ویدوتسا یاشامآ یا رب د ورک

 رد ار < ال2۱ سیم ۶ ملیف دبال
 نآ لدا هداتساب و هدید نارپهت امنس

 ۱۲۰ دیاهدخ اتشآ مادنچیرب ول ولانیج

 ژاب دیشاب هدیدن اد ملیف رک
 نابزم-ه زکا و) یسداف تاع
 یتابورا تاعوبطم رد : دین ادب

 وریور درکم وا مان ای ( یئاکیرم۲ و
 اشابتار وا یرفلد یاهسکع و دیاهدش
۳ 

 دی اد رک

 یجراخ ۱

 یسا]هدیا نزكي هنومن انیج
 دادادخیئأایز زا اریذ تسا ناهجنادرم

 لاحنیعدد و دشابیم اداد ار شزیچ همه

 رد رنک هک لماک ینعم مامتب تسا یتنز

 ظاحازا« اروا ریظن ابنیس ناک داتس نابم

 سیم. تاب نارتیم « داتفرو قالخا

 هک انج زا تسا یلیف نیلوا «ابلاتا

 و ترپش اما هدش هد دناشن نارهت رد

 ددیئایلاتیا فورعم هداتس نیا تبب وبحم
 هکلم« «وناگناناولیس» زا ر
 تسیرتک ؛ دشاب رتشی «؛ایلاتبا ن

 تک رک یددمتم یابلیف رد نونک ات انیج
 روطع هک تسا ]اس شش تقیقح ردو هتسج

 دوشیم رها فلتخم یاپلررد مرادم

 گ یسب دوطب شنرهش رخاوا نیا دد
 , ژ یا هقباس زا یاهدامش رتمک و هدش دا

 ادیب ناو یس یجداخ دیارج و

 ابیژ سکعود

 اهئابل یا دوخ .

 نیلیرمداد وا-اه دوش

 زنأتیج نوچ « دننادیم ایلاتبا

 و یسنج4ذاج تیحژا ورن وم 1 8

 نیااب؛ تسا شاهرست و ز مردن
 دب رچیم و رل وم نیلی رم رب  رثه هک تداقا

 هحفص ٩۵

 منا یلرسبیقر هک یثایلتیاهداتساونتءادیبب رب و

 گی دد و لاس ششوتسب ایح
 ذک ووجو هحرس اب مرفا رطاتاهدزا
 یشاه هب یکدوک نادود دد نوج . ۱ ؟ نادود دد نوج و
 | یناوارق هقالع یحارط
 ون رثه نشق رگ ارف یارب ادوا شنیدلاو
 یدوزب . دندآتسرف مد یرثه هسردع هب

 لاسدنجو دش هتفکش ائیج دادمسا وقوذ

 : یزود سابل تارزب هزافم كي رد دبپ
 جارطتسب دعب و «نکنام» ناونعب ادتبا
 یردش و دیدرک راک لوفثم تسیدم و
 شورف هک دادناشن تراپم دوخ رک رد

 دیس یلوصهدح ریارب دنچ هب هژافع

 یرگید یاه یوزرآ اتیچ اما
 « 190و ی سرد رو ۹6 لاسرو

 «ایلاثیا سم > مادنا یتایژ هقاسم
 هرشتمتامیاش فالخرب یلوتسج تک رش
 تسناوت طقت «لبدشن باختت | هکلمنا وب

 دشاب یسابیز هگلم میدت زورکی تدم

 نابز زا ادوا ندش هشب رثه نایرجاما
 لبت ابندسم زا الوصا» : دیونشب شدوخ

 یوسیدونسا كسی طیحم هک مدوب لیام

 ژورکی . منیب هب كیدزن زا ادیدادربمل
 لبع هلحرس اد دوخ رکف نیا هرخالاب
 متفد ی وبدوتسا یاشاشب و متشاذگ

 و تالآ و راک نایرج هب متشاد هکبتنو
 صاصحا اتلففمد رکیءاگ یزاد ریلی تاودا
 تلعدس یاهظحل ...مامنش تحارانمدرک

 مدبدرک هجوتم |ریژ دشمولممنمیتحاران
 ژادنارب ارم دوخ ذفان یاههاگناب یدرم

 تلاجخلوا .دنکیم
 متسا وغم و مدبشک
 حااخ ویدوتسا زا

 ولجدرسن ۲ اما موش
 لنشو مساو دمآ

 ظاحلزا. دیسرپارم
 ادوا خساپ تک ارت

 یو«داب نیاو مداد

 یداد ینعص ءاگن

 نم ياب اترس هب
 دون و تضادنا

 سو دششرتفددراو

 ةد كسب زا
 جداخ یرگید د رم

 |رمدودزاو دبدرک

 «۰.دادناشند رمنآب

 اب

 زوم هارو
1 ۱ 

 نسک ی ره زین

 «ادچب رب وا ولانیجر
 . * عطاقتم یاه ریشبش» ملیف رد نیلف لورا اب... دنی هب یئاجرد ار

 1 تشادفک ردیا هلاسجنب داد

 ًامتیس هداتس

 تسا و رفوم نیلبرره 2

 تب

 دهدمنآشن دوخ یافت دو ناتسود«
 ولدا و ین هک دوب هذاج نه د

 رد ی یارب یداد یا اب در

 ی . ددنب هب 6 ارپا ناگناوید » ملیف

 یدورب تكابام انس تسا نام ملی

 تیبوحمو ترهش باوب!سبح .(دهدناتن

 رد هلصا قالب ودش هدوشک انیج ید
 "وگب رثاو لبق زایددمتمیاهسایق
 «نولیات هانادو

 > ملق دود تک رشاب

 دسر هحرد

 ۳ ,شرهوشاب الع ان

 ی ؟دنز مررد تسا یدک وس
 یدحب رگیدکی تسل رصوشو رز نب

 داد لابخ انیج رهوش دنبوگیم هک تسا
 اتسملاع دراو و بوش تباط زا تسد

 رسه هدنبآ ملیف رد منه دیاش و دوش

 انجمن نی رخ
 یالبسههک ددادمان .«مطاقیاه ریش >
 نیا دشابیع «نیلنلوراد ملبف نیا ددوا

 ماست و هدش هیهت لاتبا هد یگند ملیف
 دشاب یس < ناوژ نودباب را> نآ یلصا

 ردنیلف لود هک تسیاهلف یرس زا و

 ملت .تسا هدرک یاب کی رعآ زا حراخ

 درادلاتحا و هدیرخ سک ران اد قوف

 دشاب وای زایهشن اب رهم

 , دیامسنآ شام مادقا زور :دیعزادمب

 بس هرامش



 نا رهت یاه وی د وتسا

 هک (ملیفا رتیمیماهس تک رش) رد تک رشزا 0 تو ح
 دم | ری 2 هدر سزاف ملیف هیهت و دید 1

 هک یسراف ملیف نیل وادی ول ول رتخد) ۹ ۱ 1 ۱ ِِ
 لا وخ هدشهیهت نا ریارد هب مادقا - دوش

 ملیف سرابی ینمی یلعف یویدوت
 . درک

 نیعدد اپ ویدوتسا راک زاغآ رد ملیفس
 تشادلافتشا یسرافیاهملبف هیهتب هک یلاح
 دنت رابع هک درک هلب ودزن اد یجداخملیف جنپ

 « ( رتدو) « (یددامه لدرول قکع) :زا تسا هداد

 ۰ (تشون رس) و(هایس هوک )«(ناک دادآ) ملیفدنچ مو لا 2 4
 ویدوتسا نیا نوذک ات ۱۳۲۷ لاسژ رتخد) (یرا رف رتخد

 اهنآ قبقد رامآ هک هدرک هیهت ملی هدزاود زد( ابل وب سا رات

 )سس و دون هلیود
 كا رثشاب ( ربما ین ادن )۱۳ ۲۷ دد - ۱ تشک

 ناش نارهن رد بش (۲ یفساط ملیفی

 «تلفغ» ملیف زا یا هنحص هیهت ماگنه ویدوتسا طرحم

 ۱۱ هحفص

 ی

 ملیف سراپ وید وتسا

 جرک هداج رد ملیفسراپ وید وتسا مامآ همی نامتخاس

 یشوهک (داپب هتیداو)۱۳ ۲۸ دد

 مبن] هک

 امزیس هراتس

 , دشهداد شیابن
 كا رتشاب( راسمرش) ۱۳ ۲۹3-۳

 رد نآ شیامن تدم هک روشناد و شکلد
 ۰ دوب بش۱۰ ۲ نا ره

 بش ۰۳ (قشع یتسم )۱۳۳ ۰ رد <
 « روشناد نآ ناگشیب رثه و دش هدادناشن
 ,دندوب رگبید یاهدعو رایکاخ هموصعم

 (ددام) ملبف ۳ « لاسردمه ژاب - و

 نا رهت ددنآ شیامن تدمهک شکل دكا رتشا.ب
 9 ۰ دوب بش ۰۲

 بش ۷ هک (شعدزد) ۱۳۳۱ دد - 7
 ینسحمدیجمو الهشنآ نانکیزاب و درک راک
 ۰ زد وب

 بش ٩۷ هک یملیف لاسنامه رد شب ۱-۷
 كلمو تشادمان ( رگن وسف|)ودش هدادن اشن
 . دندرکیم یزاب هلاژو شکلدو یعیطم

 (باد رک )یکن دلیف ۱۳۳ ۲ لاسدد - ۸
 نیا هثبلا هک میهیدو یعیطمكلم كارتشاب
 هیهت و تشادن قلعت ملیفسداپ ویدوتساب ملیف

 و,دوتسانآ ددیل و دوب نایب وبحمنآ هدننک
 « دشيم ی داد ربمایق

 یرگیدملبف ۱۳۳ ۲ لاس ددمه ژاب -

 ی رهاظملامهکلپ د وب ملیفس دابب قاعشم,
 و الهش ودش هیبث اجنآ ردو دوب نایشغب و
 دن درکیمیزاب | دنآ یربنق و ژا رف رس دهان

 : دوب (انشآ ةرهچ) ملیفمان و
 (نا رهتیاهبش)۱ ۳۳ ۲ لاس دد- ۰

 » درک راک بشه و هک یودهم وناب دآ كا رتشاب
 (هانبیب) ملی لاس نامهرد و ۱

 هیهئویدونسا نآ رد خیموسمبلس | رنآ هک
 ژاب هک د رک یمف دما و میبید نآ نانکی

 ها دو,

 لوصسم(تلفف) اهن" نیرخآ 9-۲
 همادانآ شیابن نونکا هک تسا ۲

 ویمیلعم كلم رصان شناگشبپ رثه و دراد
 , دنتسه ناشوک شدوک

 ملیف سداپ ویدونسا رضاح لاح رد
 لپ افمهحفص رد هیقب

 -۲ هرامش



 اس دد هک دراد هیهت تسد هل
 دشده| وخ هد راد ابن دما ۳ ۳

 اپ (ناغدمماث[) یی ران ملف
 و یمارپب و 41اژ و مدتسم یا

 وشحلد هک (هسیسد)مادد ملبف -۲
 مه یژابیوجاوخ و ولناوتنود

 کج هک 5 ) ما رد ملیف -۳

 و دنکیم هیت وبدوتسا نآ
 و هدیاه؛ ناکداز .دومس ۳

 ٩نینم و

 تسا مل و.د و
 ژاتروبد نیا دد هک یعوضوم اما و

 وسیدوتسا یزوس شنآ تسا رل
 رد ۱۳۳۱ هاسدادرخ لوا رد . د

 [(قشعد زد )ملیف هبهت لوغشم وب د وتسا هکبل اح
 هلمش و دیدرک یشهدم قیرح داجد دوب
 ار آ یق مژاولو ویدوتسا مامتشت۲ یاه
 یریذبات ناربج تاداسخ و درک رتسکاخ

 درو] درا و ملیفس را
 و داکششب رثا رد تداسخ نیا یل و

 ب ویدوتساب

 و هتفای میمرت وبدونسا نانک داک تسمه

 دش لوفشم داکب هبترمود ءامهس زاسب
 هکنيا یارب مه ژاب ناشوک ر و

 ٩و رد دهدب دوش راکب یرتشب همسو
 جرک صسوصخم هداجرد نا رهت ی رتم ولب

 [0یبث میرم رتمدا زه دصکی تحاسب ینیمز
 تمه زپجمو نددم ویدوتسا كب یاب هو
 لاس طساوا زا نآ نامتخاس هک تشامک
 دها وخ ناب ابی هر رق و هدش عورش ۲

 راک یارب الماک ۳ ,
 یکی ویدوتسا سیاو دوب دهاوخ هدامآ

 « رد و دسر

 یاه ویدوتسا نی رآ نددمو نب رآ ز*
 دوب دهاوغ ایم روا

 و وبدوتسا نانک راک تسیلاما و
 یلا زسب مهس نآ تا رشیپ رد هحبدا راا

 یساامسک یلع اهروسپ ژرو اه , رانس
 لار هلناس و

 اش سدنهم, ملیف هبهت رب
 انع؛ راد ربم

 یساپد
 نیل هلا ثب ابن
 یریصا هجاوخ جربا! دون
 و ناشو- هوبحم ! ژاتن ومو ادص

 ولناوق نود »
 نایناجی ناهاو ؛ پاچو رربظ
 یریص هجاوخ دیمح : ژارثبت

 ۱۷ هحفص

 امتیس هداتس

 شیاسن نامذاس هجوت لیاق تامادقا
 مشتحمیاف 3 یسداف یاهملیف یقرت روظنمب روشک ترازو

 اسعتشدوغ هک
 ووشک ترازو شی امن نامزاس

 وعلبلقت یارب یداهنشیپ دن
 ۱ هر ریدبش یافآ رتفدرو هک یل ردازوب یسداغ

 نخرداوح دمنم هک دشهتف رگ میم
 رطوءدون تشناوم داهنشیپ نیااب زبت دوشک ریژ ویامآ باذج و دورا ِِج ۰ ۳ عید ردو یاهطیلب شورف زا تباث دوطعب

 یور هک دناهداد روتسد نارسهت یدادرهشب ۳۲ )۷
 ۳ زر

 ءددرک تف

 یرتیلبع۳ هیاهسلبف ضراوع لیلقت یا رب دوشک تداژ ومادقا نباهک تسا حضا و رب
 اپ | ومنیا زایرادروخ رب تهجاه وپهوتسا نابحاص« لوا,درادكرزب نسحود یس راف
 دوجوب ناریارد یدادرملبف رماددیک دژب لوحت ۳ قی رطتبدب ودنیاتب یرتمبلیم۳ ۵ هب لدیعا ددوخیرشمبلپم ۱ ؟یاههاخ ۱ مس
 هیهت یرتمیلبم۳ ه یسراف یاهملیف
 . دید رک دها وخ رت زاب ناشتسداهملیف یا رب حراخغم تبح زا وهش

 هک تسا فظوم لوا هج ردیامنیس ره
 ؛ امن یس راف ملیف ود لقادح لاس رد

 اعالطا قیاطم هک ون هناضا دباب الاب رخ بیقعترد

 « یم رگلداب دمینم دن

 دهد

 مشتحم یافآ هلصاو +

 تشیهببوصت یا رب و میظنت یس داف یا
 خسا فلط وم نا رهت ل وا هج ددیامنیس ره هک تسا نیا رب یسمداهنشیب نب ء دن |هواتس رفءا رزو

 هتبلا ,نهد شبانن یلخاد یاهویدوتسا تخاس یسداف ملیف ود لق دحلاس لوط ردهک
 ناشن یسزاف ملیف هک نت !دیع نیازا رتالاب | ددوخ هک یلاهانیسیارب داهنشیپ نیا بی وصت

 | یلابیتشب وق, وشت روظنس یا ءژان داهنشیپ

 شام ژا هوظنم تشادرظن زد دیاب امآ دشدها وخ رطاخ ین اشب رب بچوم یا ءژادن | ات دنهد
 وروم هلئسنیاهکلب هننک «لاق»مدرس ارنآ هک تسب نیا قب رطنبدب یسداف ملبفكب
 ژا لابقتسااب «دنب ان هدشع راهظا اهملیفیهب اب یب وضب تبسن ناشدوخ مد رمهک تسا رظن
 یریک «دانک تابج وم ویل واقبوشت لفاس و پولطماا رت|كي هب یلانتعایب + ب وخ ملیف كب
 میداد واظتتاام - دن ژاسمها رف سادادمتسااب یاغشا هتسباش طقف هک ی رثهزا۰اد یمود
 هب نادنالسع و ناتسودرثه یوژ زآ الاب هاهنشپ ببوصت اب ءارژومرتحم تئیه هک
 یسالف یابیف تفرش تپج یدیدج هلیسو و هدروآ رب اد یلم یاهرثه و میانص
 ,دروآ دوج وب



 ناگ دننا وخ وام

 مس ه سس

 ارم جا مس

 اب ام هلجم هرادش نیلوا داشتتا «تفریم راظتتا هک روطتابه

 3 رک تعاب و دشورب ور امئیس نارادتسود ریظن یب لابنتسا

 رد یرتشیب ششوک اب و میوش دنمقالع شیپ زا شیب دوم راکب تبسث

 ۰. م ماک هلجم ندرک رتهب هر

 ؛ دروخیم مشحب نا دنناوخ و بت رم داشتنا تیح ژا اهنآ ینارکگن

 یاههمان لغا رد هک یاهتکن اما

 لاس هک اد ناریت یلابتبم تالجم تشون رم اریز تسا .هلجم موادم

 مه هلجم نیا هک دننکیم رف و دنراد رطاخب دندشیم رعتنم لبق

 هک ميريزگ ان |ذل . دش دهاوخ لیطمت هراش دنچ زاسپ اهنآ لتم

 میهدب ناتیمطا هلجم راثدتا هب دنمقالع ناکدنناوخ زا هتسد نیاب

 تعاب؛ تسام هدهع زا حراخ بهت[ زا یریک ولج هک ؛یلماوع هجناتچ

 بت رهراشتتا ایدرک ميهاوخ تدهاجء دوخمپس ام« دد رگت هطم لیطعت

 دوجوب نامزیزع روشک یارب یدنمورب[ و یرثه هبرثن« نآ موادم و
 دا ناکدنتاوخرب هتللا و میدوآ

 رد ام ینابیتشب زا هارثیا رد هک

 اکیا

 نایضر ربکا یلع یاقآ
 یلامبانج هنامیص تاکیربت زا الوا

 نآ هداب ردانش رظن اینات مينکیم رکشت
 یمیمس امو دوب یقطنم و تسرد تالاقم
 نیا ناربج هدنیآ یاه هداش رد میتک

 دنیامن قی

 ناریا امنیم هکنیا انلات . دوشب عوضوم
 كا رتشاب «هدن رب نیطایش> ملیفحاتتف امقوم
 ملیف زین لاتیرک امثیس و یدراهولرول
 .دندادیم ناشن اد «ادرف هداحد

 ؟ نادنمقالع زا یاهدع
 حیرص یاضعا یاداد اش همان نوچ

 دوذعم ار ام نآب نداد خساپزا اذل دوبت
 . .امش یدم یاههمأت :اظتتا رد « دیرادب

 روپحیسم سابع یاقآ
 ردهلجم دلج یورهب تسنابیش

 قیدصت یلو تسا هدش نیمات هرابش نیا

 میداذگب كچوک اد هلجممدآ رک | دیئامرفب
 نارهت ینونک تالجمهب تبس تقونآ
 اناولیم سکع .تشادميهاوغت یزابتمآ

 پاچ دلج یور اه دنب دیأش ارون
 تاحفصردوا سکع یاشامت هب الف «میتک
 !دوشیم هچمینیب هب ات دیامن افتکا یلخاد

 زورهب یاقآ
 داشت | اب هک میدش تغبشوخ دایب

 ارامش رطاخ تشاشب لءاسو هلجم نیا

 یاپسوه) ؛یوریماجک ملیف .میاهدرک مهارف
 تس مولعموتسا نارک دایپ (دوطارپما
 ءداپرد اما ۰ دمده) وخ ناریاپ مقومهچ

 یا یقه

 تساشرف ًامثسهب نادنمقالع و دنمج

 هعاداب اد ام هداومه و دن زروت غی

 ابهدشهتشاگن یدایز بلاطم نوتک ات نآ

 هدامشزا یکیردمینکیم ششوک نیادوجد
 ۰ مسیوثب نآ مجاد یحرش هدنی۲ یاه
 نیلاماشلوق ای) ورت ومنیلیرم لاح حرش
 هظحالم هرامش نیمه رد زیت اد ( !ورنوم

 دئامرفم

 ناروان كمايس یاقآ

 دیاهدادرارت فطلدروما دامهکنیاذآ

 هکنيا لثم یسلو. ميداذگساپم هن ایص
 یرداهلیق زا) دبقف ناگشیپ رتهلاح حرش
 بلاجا:ناک دنت اوخ ریاس یارب رگید(دوب
 ؛ هن « دشان

 یدون شیورد یقتدمحم یاقآ
 كيدزت میدن | وخ هکني | زا؛زی زعتسود

 زا |رسناتلوپ هیقب هلجمررطاعب امش دوب
 سپاولد دایب؛ دی ریگن سپ شو رف همان زود

 ریخب هیضق نیا هک هلادمحلا اما  میدش
 اداماعت] و اش یایدیب تاکیربت . تشذک
 .امنیسیاهملیف غارتخا لاستخاس هدنمرش
 یاهكنکب) هلاقم رداریدس هسوپوکس

 شیامن یارب و دناوخدیهاوخ ( املیسدیدج
 تروص یتامادقا الف ناربت رد اهنآ

 .د

 یسامهط كنشوه یاقآ
 لماش اش فطل داب ود هکنيا زا

 رکشت هن وگچ میت ادیمن؛ تسا هدشام لاح
 یاپملی هب تبنامش هدقع تمسقرد ,مین

 ار-تآ ی زچ میدادن یا,راچ ًامتیس

 1 سس

۳ 

 نایروکی ۴ درو یا ۲
 كيربت و مالس زارب هک امشزي زع همان

 اهمالسد وخ هبونب هک تشادنآ رب ادامدوب

 7 . یلاعپانج میدقت اد ناسیبلق تارکشتو

 یچدوامس هلا بیحیاقآ
 دیاهدوت-ارام شورو كبس هکتیا زا

 .دیايمت رب نامتسد زا یرگیدراک رکشتزج

 و هسالک ذغاک یود هلجم ندرک پاچاما
 هد تسق و یگند دلج تشپ و دلج یورا

 . دشاب «ناسرتنا» ایشیارب طقف دیاشلایر
 پاچ و دوارک وذغاک ینارک رکف اما
 :تخادنا تشحوب امش دابنشی زا ادام
 اد نیمهددا رام ودی رذگب ع وضونیا زا

 .دعبات دبنک یهارمه مياهتفرک شیپ هک

 ددءارچ --۱: امش تالاوئس باوجو

 ک نیمه مدیداد هکام-۲ موشدنب ندرک
 ارد رگم ۶ -تساناد ادخ -! ميکيماد

 4 دیدومرفن هعلاطم شیپ هدامش

 .م.پ یاقآ
 انچو دیهد همادا ار دوخ راک العف

 م ناونمب اهبش دیناونیم دیشاب لیام
 بربب فی رش7 یگشیپ رثه ناتسرته هبداذ[
 شیپ رنهرکف یکلاسیسزالبتام هدیقمپ اما
 رخآ ۰۰ ۰ اریز دیزاس حراخرسزا اد ندش
 لاسهچب هشیپ رنه ردقچام یاهویدوتسا

 1 هدنشاب هتشاد دنناوتیم ناوج و

 . نوزحم ۰ ۰م (؟مناخ اب) اقآ
 یثاریا یاه ویدوتساهب ندش دداو

 .دنب ددوم هکبطرشب تسا ناسآ رایسب
 | هچ و لکیه و هفایق تبج زهچ؛ امنآ

 اعب هحفص رد هیقب



 هتب ۶ .تاهام

 ] ؟ تسیک « تسدب ربت تفه » .را

 یبلق یاراد ؛دیشاب هتشادن

 اب هشت 1 دا و" تس

 اداه راک نیا هضرع لاپ وک

 و لکشب < تعءاپشث دوم تردقد اب

 ]د ناشقیرش مسا « دینک هاگن ناشلکیه

 لطاب رمت لا دود ابو دیروآ رطاخب ار

 نا دننک تک رش هچوت لب اق

 تاق اسم رد

 ربزص ناکدننک تک رش زا
 یارب مه هک دوشیماشاه تاقیاسم

 نیا هب ام مهو ناشدوخ راک لیست

 :دنیأم رف چون ةق دتاکت

 یودادیلاسرا یاهربمت -۱

 تگاپ نوردهکلب دیابج تکاپ
 . دی راذگب

 اد دوخ صددآ و مسا- ۲

 .دییامرفموق رماحی رص
 رود هقاسمره ناکدنرب -۳

 هقیامهک یاءرامش نآ زادهب هرابش

 . دشدنهاوخ نییعتهدش ح رطنآ رد

 دیس ونپ هعاسمتک اپ یود-
 ( تاقباسم هریاد)

 لبق هدامش تالا وئس خساپ

 نوسداک ریرگ ٩-
 سدوفدنیلاک ویو -۲

 ۱۹۳۱ لا.رد-۳

 كنيدلباو لکیام-ع

 یاه زور و

 شیابن یترمبنا رهتیاهانیس دد یناریاملیف ودایكي ءامره
 ردین وک ان وک دیاقع هقطوفنصرهژ| نایچاشامتنی رد .دوشیم هدراذک

 هقباسب !د تایرظن و دیاقع نیا ام. دسریمرظنب اپملیف نيا هاب
 هقباسمنیا رد هک میدادراظتت | دوخ زی زع ناک دنناوخ مومع زا وب راذگیم

 و صقن ایتحص» ندمآ دیایندم] شوخ تلع هدنیوج تک رشیعامتجا
 ۱ هدنیآ دات درکدیاب هچ هک نیا واراهملیف هنوگنیا زرچ همه هرخالاب
 هماپ ءاربه ودنیوتب ام یاربدسربدوخ تمظعیاتنب ام یلمیامنیس
 ۱ یباوجهب شوعردودت راد لاسر| تاقباسمءربادهب هدشن لطاب ربمت لابد

 ؛لاکیبی رتدن وشهتخانش اهیاوچنیرتهب هیربرحت تثیه رظناب هک
 یلاسدابلطمهک نیارب طورگم؛ میدادیممیدقت هلچمءامهس و ءام شش

 . دنکن زواجت هلجم نوتس كيزا
 هقاسم نیا تدم دیسرده|وخپاچب تبوتب هدیسد یاهخساپ

 ۰ تسا هام هس

 . هب نآ ندیداب دنتسا ۲5زود دراذگیم دوجو هصرعباپ یئامتیس میوقت نینچ هک تسا یداب نیل وا نلا

 ربعع یاه كسویک و اه یشورفانک شورف لحم . هرب دیهاوخ یپ نآ یتابیز و ایازم

 ۵۹ هحفص

 امن

 یاه دیلک - راختف

 -دوز ناس]-باتف] رود لادج-یتنطلم

 ویشا دوه نتیاک

 امنیس هداتس بس

 اق هحفص زاهیغ

 دیوش عقاو: دادمتسا تبح

 شر . م .ج (+ملاح + ۵ رخ . م .ح(؟ملاخ اب) اقآ
 میریذییم هنامیصاد اش فطل ژارپا

 نااد جدد۱ اش تاداهنشپ دروءددو
 تی زودقءام یارب كد هارو ناکدنب ون ذا

 باچ-۲ تسا ,یفذص هلجم كياملجم اریز ِ لب ام هلجم | رب
 رگه ۳۰ نیلچ مهپ زیت «ییداد تامطت

 + مینکيم یدلک مه نیا زاریق ام
 یهارهب كنشوه یاقآ

 هک دننجرا هدناوخ یاایشرب دورد

 یا نیزه رارحرب هعاناپ
 یاواپاد ام ملقرگید هک دیاهدرک تمحرعو

 هتسیمیوگت و قیوش هبهنآ اا یکشت
 ماجنا)رامشیاه تساوخ رد هیقب نی ادوج واب
 مياهداد

 یدعاس هلاتیانع یاقآ
 مانب یهاگتسداب اد اه ملیقرتیت -۱

 زا یکیددام و دننکیم تسدد «زورتیت>
 هرابدد یحورشم هلاتم هدنیآ یاههداش
 روطبناریادد - ۲ تشاگن میهاوخ نآ
 پاچحراخرد یل و دش «تشادرب ملبتیگند

 ملبق رد اد یلتناچ لباقم لد-۳.دیدرک
 تشاد هدهعسب كي درد ماث نییم كاخ >

 یزارش یهتت شونهب هزیشود
 وب زهناک دنناوخ ریاس و ابش رطاخب

 تنع رفس وصخم یاهحفص هدنب۲ هاش زا

 .درک میهاوخ حاتتتا یمامنیستاحالطصا و

 نایدارم روپ یلعن اب رق یاق1
 یسداف یاپماف هرابرد اش هدیقع

 یسداقیاهملف دیاب ام رظنب وتس حیحص
 هارشیا زا ام درک ینایتشب و قیوشت اد
 زورب زود اپ ۲ یکیتکت و یرته حطم

 » امش تالاوم عساپ اما و دورب تالاب
 دتهاوخ < درکاش» رگ اه ویدوتسا-و
 ه« یجأتحاو درک دنهاوخ نالعا ناشدوخ
 هلجم راشتا العغ- ۲۶ تسنام «یلالدد
 حنرب >-۳ ۰ تن نکس یگتقه دوطع
 شیامنضرعب لپ ورتم امنیس هیت[ ردا . «خلت
 تشاذگ دهاوخ

 دازرهش ویدوتسا ۱

 ۱۳ یلا۰٩ تعاسزا اه حبص

 یگشیپرنه ملاعب نا دنمقالع یارب
 دی امنیع یی وت مان
 "یاب هچوک- یدمعس ناباخ -سرو۲



  یئامتسس ناتساد

 دن وه

 شیپ هدامش هصالخ آ-

) ۴0۲۲0 

 دارف ناتسوی خرس تسدزا یتینوخ دربث ودهک « نیل ودن وه»
 نابایس نایمرد یاهلک هب«هدرک
 .دنکیم یکدنز نآ دود دوخرسب اپنت اب هک تسا

 بش ماگته و دهدیم ماحتا ار اهن ۳ ۹ ۱

 ین زهبلک نیا بحاص. دوشیم دنهانپ
 یاعه راک ودت وه

 دیوگیم درا»ءان یجن۲ هک نز

 وا هک دیپهتم ودنوه اما دون دهاوخ تمجارم دعب زور شرهوش

 دیوگیم غ ورد

 . دیسر نازاب رسهاگتماقاب ودت وه دعب زور

 هک یسانشان خش« هعلق هدنامرق قاطارد

 تبحص وا اب دیزابیم تئاخ شاهفاق زا
 « درک یم ۳

 یتدم ودت وه«سانشات ندشح راخ زدعب

 ناتسوب ح رسیل امتحا هلمحءزاب ردمدن امرفای

 رد .دمآ نوری ناطازاسس و درک تحص

 دوخب روا هجوت ی اق ولیق یادصح ورخ نیح
 نامه دید:تفرادصلحب یتقو ۰ دوتبلج

 اد اهت[هک رگید رفن ود اب ساتشات صعش
 ودت وه.دن | رک وب یزاب لوفشم تخانشیم بوخ

 ساتشان صخشیل ودوسن منمیزاب زا !راهت ۲
 اب زن ودن وهو تخادناودت وهیو ءاردوخ

 دونن با رپ یرگید - سیا رو مکحم تشم كي اب
 ۰ تفدنوری ددزا نانک رقرق زین ساتشان و

 دیس رب ودن وه: وا نتف دزآس
 ...؟تسیچ شسا ؟دوبک یمدآ نيا-

 یارب و «(ولدا) تسا(ول)شسا -
 یراکمهناژاب رساب ناتسوب خرساب هژرایم
 .دنک یم

 ودن وهءرهچب نوخ (ول)مساندینشاب
 تفک دوخاب ودیود

 ردب و یجن ] رهوشد رم نی | سپ !بجع-

 ۲ تسا (یتاج)
 مزاع گی درفتکی وول و؛دن وه؛دوب هچره

 هلجزاوا ریز . دندش هملقب یجت ]نددوآ
 رب هعلق زا جراخرد هک دوب یدودعم دارفا

 - خرسموجهدرومدوب_نکسمنآ رهود ربیع
 دیسر ارف بش یتقو.دریگ دارق ناتسوپ
 اهل د دعادرپ تخانرتساپ یگمه
 دیدرک نایابن رودزا تسوپخرس هیاسهک دوب
 دمب : دن دشر ادب یگنه اهن]یاپ یادصزا

 ناتسوپ خرسزا رقن ود شحوم دربن كيزا
 ی)رب سا كي طقف و درک را رف رفنکی و رسا
 عقوم)ا (ول)ماگنهنیاددادن امیتاپ ابن ۲
 یارب اد شیوخ هینابط و هدرک هدافتسا

 نوری سا نتفرک رطاخب ودن وه دیدهت
 ودن وه هک وب هدرکن شتآ زونهیل وددوآ
 .تخاس جراخ | رش) هچت ابطو .دومن یتسدشیپ
 زادن |نیتطاضف ردریت .دچ یادص هلصافالپ

 رام نوچ هکیلاحرد:ول«دعب یتهظحل و دش

 ...تسب شقن نیمزربدیچییمدوخب یمخز
 خرس رقن ود نآ زا هک دش مولعءرخالاب

 -خرسسیگ ر(ویروتی و] یکی ؛ریسا تسوب
 تسا ناتسوب

 هب مهادول و دادتک رحروتسد ودن وه
 یئاهنیمز یکیدزن رد« تخادتا بسا تشپ
 اداپ 1 یسک دشیمیهتنمیجن 7 هعرزم هبهک
 . دوت فتوتب داداو

 دوب یتسوب دیقسو(|اولیس) صعشنیا
 نونک | هدیدرک قحلم ناتسوپخرسب هک دوب
 هب و دن وه . دوبهد[ ناتسوپ خرسكکب
 هکشیا لثم:تفک و تسب رکن (اولیس) هبرعست

 درک هلمح ویروتب و هب ودن وه
 ؛ین | رذگیمناتسوب خرسنیب اد یتحاریک دن ز
 هتفرک بوچو كتمزا| تیک دن زلیاس ماست
 تسوپ خرسنادرمونآن ززا ۰ بسا نیزات

 هلیت سی دوی روتی و؛ماگشهنیا ردیریگیمروزب

 یاپک رو دیود شتروصب نوخهکیلاح رد
 :تفگ ودرک ودت وههب وردوب هدمآ ری شندرگ

 نینچدد هک یشاب یعاجش درم دیاب-
 هب هک یتیهوت رطاخب و ینکیمنیهوت یم هظحل
 یاهدرک (دونن اولیس هب هراشا ) نمددارپ

 مینک نتب نت كنجدیاب
 ره ودنوه و ویروتی و؛دب یا هظحل

 رکیدکی ناجب هدنرب یوتاچ كي اب مادک
 . دنداتنا

 ج نوخنآ ذاو هدشیبغز شیچ یو زاب
 1 ین امز « دادیم هعادا اد راکی « دوب

 :رشفیم ادرگیدکی هلبح زادمب هوجکنج
 :كراچ و و رتعی رس؛هدش ادج مهزا هبت رمود و

 .كي زا سپ ماجن | رس « دنتخاتیم رگ دکب
 واودت وه «ویروتیو فرطزا كانتشح و

 تی ویولگب اددراک و دناباوخ تشپ هب
 تفگ ویروتی وعق وم نیا رد  تشاذک
 تسا هد ونترکف زدلاحب اتای] ۲ تون

 وت یارب ؛ یرخب اد یسک یکدنز
 ۱ یارب یا و یریمبای یناىب هدنز تسا
 ۰ ؟۰..نم هلیتت و

 هه

 « دندیسد یجنآ هعدزیب رمالارخآ

 اب مه(یناج) .دیود نوریب « اقاتشمیجن ۲
 *(ول) هتف رک یاهفایقاب دن وه « دوب وا

 و تخا دن | نیل اپ بسا تشب زا اد یجن 7
 ۶ تسا امشره وش صخش نیا

 -ردیجن 7؟تسااشرهوش متفک ! دین زب
 هک نیا دننام « تسی رگیم هتسهآ

 .: تفگ بل ریز دشاب هدیمهف |دایاضت
 .تسا شدوخ یرآ

 هراوس هورک كيزورنآ یادرف
 ناونس (ولافوب )۰ دشكيدرت اهن اب
 یسک كم ناوتس و هورک كنه
 7 یتقو دومن یف رعماردوخ « هدنامرف

 وین روی روتی و هک دنک تبیان تساوخ
 هو تروصرپب: تفک هدنامرف. تساپن ۲
 ءاد رسرد هک اد یناک تشنيا نم
 تیاده ینءا یاجب دنتسه ناتسوپ
 بسر تمدخ هک تسا روظنمنیمهیا رب
 اودن وه دمب زور دش رودتعرساب و

 وای تساوخ و دناشک یلهشوگب اد
 (ول) شرهوش هنوگچ هک دیابت
 . یجن ]4 دومنیم عورش هک راب رهو

 یجن] هکنيا ات دادیم رییشت ادتبحص
 شوخ «ولاب میک دن زءدود ماست ردنم

 الاح اد بلطمنیا هک مقساتمو

 زروراب نیل وا یارب: تفک ودن وههب
 . تسیچ قشعو هتالع هک ماهدییهف

 انبوتیارب یراک ادف هنوک هبه
 یبسا یاپ یادص ماگنه نيا
 39 .دوبن مطق ار

 1 ندب هکیلاح رد ۰ ِ
 اهن 7 هب تشادبسا یورادیک كم
 ربز هملک دنچ اب اد نایرج و دش

 روتیو و ناذاپ رسنیب دربن . دومن
 اوتقم ویروتی و هجیتن ردهک دش



 لباقم هحفص زا هیب

 هچناتسوب خرس الاح ۰ تفک یبن۲
 : تشاد داهظا ولافوب ۶ دومن دنها

 هدهعب اد كنجیربه دوی روتب و 2

 عورشاد دوخ یرخآ هلبح یدوزب وه

 كترد رگید تفک ودنوه. دون 1

 ۱۳ اد اقا هم تی یا

 ۱1۳ یا هقب و ها

 (اولیس). دنتسویپ دندربیم رسب یفیلکتال

 « نانژ دایرف تسوپخرس یدامشب هدعاب

 روانپپ تشد رد« هدن رد یاه ناطنش نوچ

 . دندش نایابن دودزا

 اد اه هباداو اه هکسلاک نازاب رس

 نیا. دنتفرک رگنس نآ تشیو هدناباوخ

 ناتسوپ خرسو دوب لکش) هریاد رگتتس

 نازاب رس ودندرگب نآ دود دئدوب روبجم

 1 تا یاد ناویت لخاد ذا همه

 هکنی|ات دشيم رت كتت هظحل رهناتسوب خرس

 ودنوه هک یلحم هب اد دوخ یتسوپ خرس

 تسوپخرسنیا تخادن اد رکیم یزادن | ریت

 هلح ودن وههب تشپ ذا هک دوب (اولیس)

 هجوتم یجنآ دایرف رثا رد ودن وه . درک

 ۰ تفرگ اد اولیس تسد جم بقعزا ودش

 رد مهو لخاد رد مه « دوب یبیجع هنحص

 دداک ای |ولیسوهزی اب ودن وه« رگنسجراخ
 نیاماجنارس. دندیدرک روهلبح رگیدکیب

 هنبس رد هزین نتفد ور-ف ۰ نینوخ راکبپ

 هک دندید یتقو ناتسوبخرس . دوب (اولیس)

 هتشادربادوا دسج « هدش هتشک ناشسیئر
 . دندوبن ینیشت بقع نازاب ر- دود زاو

 ودن وه یاهمخز نتسب لوفش۰ یجن
 کر او یبسا یناج ماکنه نیا دد و هدش

 رم شوک وهددوآ
 تفگ ودن وه

 دهاوخت دای یراوس زک ره ؛ایادخ-
 : تفک شارتعااب یجن ]!تنرک

 زا وساهنت میدیسد این فیل اک هب یتقو-
 . دش دهاوخ اجن ۲ داک

 شرسب هنادورفم هکنآزاسپ یجنآ

 . دوشراوس نآ رب د

 درک ودن وه فرطبار شیور تسیرگناد
 یدودعمهدعطقف هآ دومن یدادینعمهدنخو

 ۱ تشاد یموهقم هچ هک دنتسن ادی

 نابز تسی هب نونک ات هکیرثا
 نوبلیم۱۹ وه دشهمج رت یج راخ

 دن (هدناوخ ار[ رفت

0 ۱ 
 أ ۱ ربتعم یاهیشورفب اتک رد

 ب۱ هحنص

 امنس هداتس

 ناگشیپ رنه نیرتم ۰
 ٩ هحنصزا هق

 نیلوا اریزتصا هتفرگ رارق هج وتدروم رظن
 یکیابن اندو ریمدامشب پوکسامتیسعوت زا ملیق
 توب هبت رمنیل وایا رب یعی داتیاهن اتشادزا
 تابءرخالاب و هدهآ دد ملیف تدوصب یبلاج
 -دراجب ردئن امار بویحمناگشیپ رثهژآ هدع
 |درچیمروتکی و و « زنومیس نیج « نتداب

 ردملیف نیا ناتساد دناهداد تکرش نآدد "
 . دیسر ناک دنناوخ شربب هتشذگ هراش

 هک رلیاو مالیو مر رد تالیطعت
 تنوماداب هن اخراک دوپشم ناک دننک هیهت زا
 راکهاش كي ملیق نيا هیهت اب دوریمدامشپ
 تسا هدومت امتیس نادنقالعب میدقت رگید
 رد ناتسادهکیاج ینعی ایلاتیادد ملیفنیا
 دیاش و هدش هتشادرب دتفایم قافتا اجنآ
 . دشابملیف نیا تیقفوم لئالد زا یکیی عوضوم نیه

 كي لر كي یدوگیرک ملیق نیادد
 هک دننم یزاسب اد یتاکیرمآ داگس ربخ
 ها وردوخ هما زود تپج ربخ بسک ی ارب

 اب تسا «بیرف» نوچو ددرکیم حداخ |
 یئانش[حرط(ندوببیهیددوا) یاهدا زداش
 شدرگ اد طاقت مات وا هاریپب و دزیریم
 یانهارقشعمادبنوچ زین رخآ ددو دنکیم
 ..,..دوشیم واتفرگ دوخ

 تكرالک هتشذگ لاسجتپدد وبماکو م
 فورعم ناک داتس «ءاشداب » ماتب هک لبیک

 شزرا نادنچ هکاپملیف رد یزاب اب دوب
 اههرطاخ زا دوب كيدزن تشادن یرنه
 راب هک دش تعاب ویماک ومملیفام| ددرک وحم
 ار واوخ هتفد تسد زا ترهش یو رگید
 رگیدزاب كي نیدقنم لوقبو ددوآ تشدب
 دیانن تشک زاب ناک راتس یهاشداپ تعتب
 نیعود یارب لبیک كرالک او وبماک وم ملیف
 رد لوا هبرم زد تسا هدرک یژاب هبترم

 درک یاب وئزام نیجاب ارت ]۱۹۳ ۱لاس
 یئاکی رمآحایسكی تشذک ر- ملیف ناتساد
 یاه لگنج لقب داکش یارب هک تسا
 راکش شدوخ هتافساتم یل و دو ریم اقیرف[
 0 ؛دوشیم

 و رتمهناخ راک تالوصحم زا هک ملیفنیا

 یگابیز هجبتن رد شتیقفوم رتشی دشابیم
 ناج یروسیٌژد و رندداک اوا هدننک هریخ
 « دشابم دروف

  یاهلفنی رتپب وزج هک رگید ملیفهس
 | ملی هص زا دنترابع دن)هدش یفرسم لاس
  ورتع هناخ راک طسوتب هک لاکیزوم یگنر

 بلاجیاهصتر اد اهن رسارسوهدش هیپهت
 نیادهدیملیکشت ریذیلد یاهزاوآ و هجوت
 «سوبب ارم « تیک > زادنتزابع ملیق هس

 لیک درزوه و نوسیررک نیرناک كارتشاب
 ریبناژ و نوداک ی لس كارتشاب <یلی»
 تارتشاب داطق رتسک را هتسد» و تنوموا
 .سیداش دیس و رتسآ درق

 دنتن اوت هتشذگ لاسرد هک یناگشیپ رنه
 هجوت هلوحم یاهلد دد دوخیلاع یزاباب
 : زا دننرابعدتیامنبلج اد مومع

 نابهورک تك لد رتسکنل ترب
 فیل یتاساسحایادادنضردهک اد نشخ
 تیدبا ات اج نیا زا ملیفدد دشابیمزیت
 . دنکیم یزاب

 وروب یاهوسم اب هک راک اروید
 موشع نز كيلرد شاهدننک هریخینابیذ
 روپظ هسنب اد دوخ رنه قوق ملیفدد رگ
 هدناسرریم

 ناجی ازت رد ک تفیلکیرمگتتوم
 رهیدتم رثهابهداس زاب رسكي لدرد تیدب
 درو ] یم تق رب | راهبلقنی رت تخص رتمامتهچ

 ترام لد یاغیا اب ودنا ربنولرام
 اردوخیکتسیاش رازسلوژ ملیفدد ین وتنآ
 رد یو یزاب دناسریم توثب تهچ رهذآ
 ردازوا هک تسا بوخ یاهزادن ابملیفنیا
 زا رق ریوبل واست رول و روبی زاب ناج فید
 . تسا هداد

 بوبحم هثی رنه نيا زن ومیسنیج
 «هشیپ رتهد مانب باور تشک لاسه
 وایزاب درک تک رس «ناوج هدازهاش» و
 هکلم لد رد < ناوج هدازهاش > ملیفرد
 . تسلاع تیاهن یم تبازبلا

 تاک حاب یگلاس ردهک رتسآ درف
 تسا نان |وجصوصخم هک یئاهزیخو تسجو
 تبات < راطق رتسک را هتسد » ملف رد
 دسرین وا یاب یسک تسقنیادد هک درک

 یگنادرمو یدرم دوخیژاب اب دژنلا
 زی نیش ,ملبق اما هدوزفا «نیش» ملیقب اد
 .تساهدادیب وخ لردل نلا هب لاسدنچ زا سپ

 ریز ناگشیپ رته یزاب نیا رب هوالع
 :تشادرا رفع مودهجردرد زی

 اناجنیازا ملیف یارب ارتانیستنارف

 لوژ ملیت یارب دوکلبج ناج - تیدبا
 تشیب .ملیفیارب ولزاک ود نوویا - دازس
 هتسد ملیف یارب سیراشدیس و هدن امرق

 - راطت رتک زا



 داتتنا

 زیشآ هتفه ود یاهملیغ یداشتزا

 رواد

۳ 

 دد هک تسا هتفه ود بیرق

 لوصحم نیرخآ « امهولبورتم یاشیم
 مانب اد ملیف سراب یداد ربیلیق ویذوتسا

 ود

 نانکیزابدق|هتشاذک شیامش ضرمسب «تلنغ»
 « یعیطم كم رصان هراتبع ملبق نیامهم

 ۰ یدمحم غورفونان ؛ ناشوک شوروک
 رتک دملیف هدننک هیهت... .ویئاقب« دادرپم

 یلع مه تسیرابنس و دو سیژرو ناشوک
 . تسا یئامسک

 لاحب ات؛یسدافیاهملیف كينکت هراب رد

 حیضوتب یجابتحا اجنیاو هدش یفاک تحب

 هک تنک ناوتیم دروم نیاردطقف « تسبت

 ویسداف یاپملبف رگیدب تبن «تلقغ»
 نویسا زین و رکتسو رتنشور « ملیقسراب» یتح

 هنحص ود یکیزا زکا «زین ادص قیبطتو

 دیاب تسا هتف رک ماجئا رتقیقد « میرذگب
 زاجراشیرادربلیق عوضومنیا هک تسناد

 ۰ تسی طابتر|یب مهویدوتسا

 « دوشهتفک دیاب اجنیا هک یبلطماما
 :تساملیف تایوتحم و هژوسب مجاد

 ردلاسب ات هک هچ نآ زا «"ملبف ناتساد

 زیچ مياهدید یسدان هفلتخم یاهیلبق

 رطعس دنچزد ارن] دوشیمو درادن یرتشی

 یب وی رسکبس تلعب یکلامرسپ دون هصالخ

 وا هک دوشیم «یدب قیفد» داچد یعالطا

 یلاداد هی و دن اشکیم دابت هاگترپ ار

 تسد زادذگهرنیا رد زین اد شیوخنزیتح
 رث | ددزاب .دنکیم را رف شکچوک رسپ اب ودهدیم

 یئادگب هدشادج و| زا شرب یکچ رک هثداح

 نزتنمندیک رترث | ادمهشدوخ درک یملوفشم
 روطتامه ....و درشمرقن و انیان نویسکا
 ابرسیو ردپ هرخالاب دوشیم هدز سدحهک
 و دنسریءمهب زیگنامغو كيا رت هنحصكي

 . دس ریمنای ابی ملیف

 و هتخاس زیگنارتاتروطب ملیف هتیلا
 دنچ؛ نایایرد« یهدعدیاش و هدش هتخادرپ

 دننک ریزارس ناک دیدز|كش) مه یاهرطق
 ملیفندوب «یرتهد»باحبدیابن ارتءا یلو
 هژوس هدابرد مهم هتکنتشاذگ ویرانسو
 رظن رد هن وکچ هک تسا بجعت یاج هک -ملیف

 ندیسزن صاصتقهب غوضوم- هدشن هتفرگ
 . تسا ناتساددب نام رپق

 هک تسا هدوب نیارب مسر: نولک ات

 دب میئوگب رتپب ای« ۱دناتساد دب نان امرهق

 نامناخلابعا یازسب یوحن كبب اد ناداک

 رکا یچاشانت ات دئدناسریم ناشزادن ارپ

 لامع| تبق اعالق| دریگیمن ملیت زایا هچبتت چیه

 و رفع

 هد اد تشز
 نیاباوج رد تلقغ ملیف تسیرانس

 تسا نینچامع امشج | ود» :تفک ده وخلا وئس
 نیا:«دسررم شلامعا یازسب یسک رتیک و
 نیاذا دعب هک دوبهجوته دیاب یلو <ححص

 شیب تسا رتمپمهک یرکبید شسرپ ۰ لاوثم

 : دی ایم

 ۰ «درک دیاب هچ سپ»
 دیاب یلامبانج هدیقعب ۱ یتامسک یاقآ

 ات هک یمیاجف هبو تشاذگ تسد یور تسد
 تسی رگن «دن زیمشتآ |دین سن | رهناج هشی
 زا دینکیم روصت ؛ دومن هیرک یهاک طتفو
 زوربیداکتیانج طسوتاد یک اپ درف هکیا
 هب ادیک چیه مههرخالاب و دیدناشن ءایس
 لصاح یروظنمم هچ « دیدناسرن یئازج
 طاطحن | وطوقس هطروب هک یعامتجا رد؛دوشیم

 دتفیب یبیشارسب هک یگنس نوچو هدیطلغ
 نینچ؛ دوشیم هدوزفا شتعرسرب هظحل ره
 یاهجیتن هچ طاطحن |نیاب كمك زج یراث ۲
 ؛دشاب هتشاد دنا وتیم

 ندش تعبدب یروئت !یئامسک یاقآ
 هک تسااپتدم«دب قیفد» طسوت

 تیموکحم رد هک تا یسک رتنک زورما

 طیحم وع امتجا ؛دب یاقف رنامهیتحو دارفا
 ؛دومنحالصادیاب ار ءاشنمرس.دن ادن رصقمار

 . دشاب حیحص هک یبیترت رهب

 یلیف < تلقغ» دشاب هچره؛اهنیا همهاب
 صوصخب . دید ارت دیابو یسداف تسا

 درخرسپ یزاب نوچالیتبثم تاکن هک یتقو
 و ناشوک شوروک مساب ناشوک رتک دلاس
 یک دن زلثم مدرمیک دن ز زا یمقا و هنحصدنچ

 هناخهوهتیاههنحصواهن اب خرد نادرگل و
 و میلعت هک تقک ناوتیمتآ رجب ووشیمهدید

 ناشخدد یت هیآ شو روک یا رب ؛حیحصتی رت
 تسیندب مهنآ رگیدیژاب ۰ تشاددهاوخ رب رد
 ناوج هثشیپ ره اهنتالعف هک یمیطم كلم
 یدمحم غورفوناب و تسا یسداف یاهملیف
 ,دننکمءاقیااد ناشیاهل ر تراپماپ

 نادادتسودب اد تلنغوملیف ندیدام
 .مينکيم هیصوت یسدافیاپملین

 ادگ و سن رپ

 راتآاب هک یناهنآ- سک رامنیس
 یلانشآ دوهشم هدنسیون <نیاوت : كرام»
 «ادگ وهدا زهاش> ملیف ندیدزلبق؛دن راد
 یملیف ه وگچ هک مدنن زب سدح دن |وتیم مه

 هدوب دهاوخ

 یداقتنا رنک صعشنیا ایام توپ
 بوبع ودسافم هک هدشیعس اهن ] رد رتشیپ

 اب
 اهم بیجمیناکشومكياب هدرک خوسراهیضس حود

 هداتس

 ۰ دوش هدیشک نو ریب
 : نیا دد هک یملین هن افساتم

 !اخ زاک یمیدق تالوصحم زا «دنهدیم
 یو نکتاب نوچیل وتسا

 ز اهردقن ۲۱۹۵۳ یاهایفاب هدش هتخاس
 ناذج رایب ملیف ناتساد ۰ درادن

 رانک لوا رد < نیاوتكدام» : تسا

 تسا نکیسم و هتشادن دوجو
 ایتح یرجام نیاو.. .دنشاب هتشاد

 ۰ «۱دشاب

 ۳ ملیفع وضوم؛لاحرپهب
 هاشداب نسمه هک تسا یریقف

 وااب مه هژادنایب و تسا

 ۱۱۱: یتکلهلسرصقب یفداصترث ارد
 اج یدوزب هک یهاشداپ هتباا )

 وشی تسا تومب فرشم هک متشه

 نیم سابل شیوعت ریقف كرسپ
 شداب و هاشداب ریقف اهابتشا«رما نیا

 رهشرد هچرهو دوشیم ریقف

 اوگ وا فرحب یسک مهاشداپنم

 دوشیمادیپ یریخ ناوج هکتیاات
 و تئطلس هرخال اب و|یراک ادق

 5داذگ جات ماگنپی و دباییمزاب اد
 . نشه تش

 ۱ یئاجنآ ناتساد هرک
 هلب هلب » رث | رد شتکلممز | هک
 تلم زا قلعتم نایفارطا درکم

 روچ یتدم یتح ودوشیمءاگ 7
 ِ و ودنکیم

 ؟ تسنیا دنکیم هک یدک نیلوا
 رثآ] ۸ هک ینیناوق مات دهدیم
 اوت نآ یاجی و ونلدیاپ هدش
 هزور تاجایتحا اب قیاطم
 دن ز مهفرطن ] زا ددرک

 بل زج یزیچ چیه دوخ یعردهک
 تخت رب یتقو هدیدن شیوخ

 اتساد دنکیم

 ادكي زا ره اظملیف « دید
 | زهیا دادنطاب ردیل وهدش

 3 ی تم ۰ تساومزا

 ینایاه تیهایاذاد

 داد مردی نادنچ
 هک ی ولت ود ردا رب ودیود

 دن وشیم رهاظ یریقف كدوک



 هق رفتم

 راذگناج ةعباض كار

 نا روت ددی
 لر سکعنم

 ره لد هک

 رده یئاریا

 ار

 دید

 یتسود

 ددوآ تقرب

 رب« نآ و

 نتف رک شتآ
 ۱۳ اب ومم

 . دوب "هنیسو رتاثت هشبب رذه

 یتاساحاو جند دوز یرتخد هموصعم

 هک دوب امنیس ریظنمک ناگشیب رثه زا و

 و لکشم رایب وا نوچ یرگید نتنای
 مومع ایند نيا زا نتفداب تساسرف تفاط
 یملأتورث ات ددا دنادنمرنه وناتسود رثه

 درب ورف دیدش
 ۳->»ََِ))ج»ججح»«»+كب۰٩۹ة۰ب

۰ ِ 
 یدورپ هکیتاپماض ۰

 ۳ هحفصزا هیقب
 نیمژ رصد وهدوب یقیقحنآ یاه هنحصرثک او
 لد تسا هدش یردادربم.ایف اهنآ زا رصم
 مدهعب (تک ایاربد) ملیفنیا رد ادهدا زهاش

 ۰ دراد

 نا-هرهق ( شریه یورلا )۶
 یدت ویوق .ممادن|یاداد هک اکیرمآ د
 لردیدجملیف دنچرد تسادارق دشابیم دنلب
 .دریگب هدهساد( نازدات)

 تسا هتف رک مرمصت ایبملت هناخ راک« « «
 كرزب هشیپ رثه هیلاوش سیروم تشذگ رس
 رارتو دروآ رد ملیف تروصب اد یونارف
 یلو دنک یزاب نآ دد یک ینادهک تسا
 نآ اب ایبملک هناخداک نونکا هک یلاکشا
 لوا هلاوشسیرومهک تسنیادشابیم هجاوم
 مشاف

 یاهصتددشابیم ( وبمام) مایف ددیزاب لو
 کر ظن تحت

 تسایملیف مان (هتسکش هزن) ۶
 ناکشیپ رنه دشابیم هیهت تسدرد نون

 تربارءیسارت رسنپسا زا دنت رابع ملیف نا
 ۰ وی راد سرادو رثک اد

 یدادربملیف كرزب تک رش +۰ ۰ *

 ک | هک

 رگیدکی كبکب ایلاتیاوهنارفو کی رمآ
 -یالب الیت7) مانب یملین هیهت لوذشم +

 دنت رابع ملیف نی اناکش رتهدنشابیم(یناسا
 رت اه زا

 ۲۳ هحفص

 :(الیتآ )لدددنیل وک ین وتنا و لادیدک

 امنیس هداتس

 ... دی وشیمتحار دبع یاهدیدزاب ودید زا
 ءامتس هراتس» زوررن صوصخمهرامش هکیطرش

 دو رشب ه دوشیم رشتنه هحفص ۳٩ رد هک اد
 هلخمیب رتیلاع و ی

 تس ))

 هحفص ٩ ۹
 رک اهدص ؛بلاج ربخ و یراکتبا هلاقم اههد
 هزیشوخ بلاطم

 ان دیع مایا

 صوصخم ه رامش ؛هن ایم رواخ یئامنیس
 رد كن رهس دلجتذب و دلج یود اب هک تسا« امذیس هد

 دش دهاوخ
 : یندناوخ كچوک تاکت ۰ ریظنیب دوا

 رد هک یشاهسلیف لصقم حرش و یتامنیس لعاک ناتسادکی « یهاکف و
 تساهدش عمج سیف هرابش نیا رد هیه دش دهاوخ هداد شی

 دنغدا ۳۷ زور « امنیس هداتس » دیع صوصخم هرامش

 اک دنیامآ

 «] یدجارت »
 هک دننکیم فیرمت «روبقداص» زا

 دش هجوتم یدژارت شیامن كي نیحرد یبش
 و دونشو تفگ لوذشم نااس هترد یاهدع

 ارچهک دش ینابصعیلیخ . دنتسه ادصورس
 هو ردق ودنتسه « سانشن رتهو مد رمردقنیا
 1 دننکیم غولش هیهنیا و دتنادیت اد وا
 هکیلاح رد و داتیا هحص طسو همندکی
 :درکیم دیدهت اد نایچاشامت شتشکتا اب
 ؛یجیهانیا هتسشن زا یوتهک اهاىش :تفگ
 نیتسه ینموتود وت هک مهاه اش

 هک یساه اشاما مگین نوتهب یزیچ
 نیا ۰۰۰ نیتسه ینموت هب یوت هت نوا
 ۰ نیدنخیم ردقنیاهک سین یدک شیامت
 شدوصقم ) < ۱ هیدجارت » شیامن نيا
 اد نولاس مضو امش دوخ ( دوب یدژا رت
 ...!دین زب سدح < هن اما اع راتفک » نی ازا سپ

 !هاش ردان ملف

 هک دوب نیا زا تبحص یلفحم رد
 تاحوتفو یکدنز هداب رد یملیف تسبوخ
 نیادد راک لاکشا اما دوش هیپت ءاشردان
 هیهتو تشادیمرب دایز جحرخ ملیف هک دوب
 سک ره. دم بین رب یک رههدهعزا زی نآ
 اما تفک یزرچو تشاد زاربا یاهدیقع

 . دش دهاوخ

 تسامش سرتسد رد
 اد دوخ یفرصم رادقم رتدوژ هچ ره اهناتسرهش ن

 دهد عالطا

 ژابتما هدن راد
 یدهاز هداز یضاق يقلععم

 هک روبقداص . . . دشن لصاح یاهجیتن
 دید یتقو « تشاد روضح ساجم نآ رد
 - وسلین دنخبل هدش هتسب اهن ] یورب با وب |مامت
 یداک هک ءاشردان ملیف هیهت:تفک ودزیا هناف
 مشچتریحو تیباب راضح هیلک ... هرادن
 فنکی و دنتخود وا ناهدب

 ؛ هوگچ رخآ
 تقک و درک یاهفرس دوبقداص

 ميدبمنوشت ملیف یوت لا « نوسآ یلیخ
 لونسین وبایخ رد رتخد كيورسپ كيهک
 هکب» هرسپ هب هرتخد دعب . نتسه شدرک
 هکیم هرسپ اما امتیم م رب هرتهب
 ور هاشردات شیابت روبقدایع رتاثترد «هن
 . ندیم نوشن

 نشیرتاثت نلاسدراو هرتخدو هردپ

 وءاشردان » شبامن نس یود اجن وا ردو
 دوخ .. نئکیم اشامتاد < ناتسودنه حتف
 هتخاسهک مه شاروک د ؛ هاشردان مشیمنم
 مه ,وخیرات سابل ... هرضاح هشیمه هدش
 یتساد ..؛ نیاخیم یسچ هکید ... مداد
 یملیق تسا نکیم مینیا زا رتب رگم
 ۱ درک هیهت هاش ردان یکدنز هراب رد

 2. هاو وه

 ییگآ
 ام هلیسوب دیئامرفیم تئارق و هتفرگ تسد رد هک هلجم نیا

 دیناوتیم زین اش تسامش دنسب ددومرکا . تسا هدشیناحصو پاچ |

 متحو دیئامرف همجارم ایب اردوخ ناتسود اب دوخیتاعوبطم یاهراک
 هدربراکب تفاظن و تقد تیاهن زین امشتاشرافس ماجن| رد هک دین ادب

  یدعم نابایخ - رهگپاچ یماهس تکرش
 نهار رف د ج

 ۴ هدامش



 امنیسه راتس

 ۲ ناهنب دار
 منکتیمن نامک

 دیدجح هقسلف هتفه نسکع
 بیج زد هقیقدکبلوب هک تسا تسرد

 زک رهاکی ما. خیرات رد
 نوچ دوش! دوهج لر دنا وتب ینذ

 ویأم ابببج رد دنک رارقا .تسب
 هزورما اه تایلام اما دوشیمن "هنب مدآ
 در]دنشز را الصا هک تساهدش دای زی ردقب

 !دورب ندرک ادیب لوپ یپ ددناسنا
 سک رام و ورک 122 0 و

 هر را

 ۱۳ و یگن ر دلج یود نلرت یلاع اب یاهحفصح هلحم تروصب هک یداکتبا ی امنیس
 تقاب دهاوخ داشتنا دنفسا ۲۵ ژودامش بوبحم ناگداتسرا سکع

 ۲۴ هحفص

 یلقاع نذ ,چیه
 دراد لاس جنپ و یس هک

 نوتاکسا در

 مر وقت كب

 ۲ هرامش

 ات ی ی یک ی ی

7-۳ 


